Planuri anuale de achizitii publice
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Denumire plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 02033 IASI
Numar invitatie: 379546 / 22.09.2015
Denumire contract: ACORD-CADRU DE FURNIZARE STINGATOARE
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1 Sediul social
)
MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 02033 IASI
Cod fiscal: 14593609, Adresa: Str. Penes Curcanu, nr. 2, Iasi, Telefon: +40 232214636/+40
742581924, Fax: +40 232215927
I.1.2 Adresa la care se transmit ofertele:
)
In SEAP.
I.1.3 Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
)
In SEAP

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. Denumire contract:
1)
ACORD-CADRU DE FURNIZARE STINGATOARE
II.1.
Tip contract: Furnizare
2)
II.1.
Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
3)
II.1.
Informatii acord-cadru
4)
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): 14
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1. Obiectul contractului:
5)
Furnizarea de stingatoare transportabile presurizate P-50 si prestarea serviciilor accesorii:
transportul de la furnizor pâna la adresa indicata de beneficiar, manipularea si descarcarea
produselor la locul indicat de achizitor.
II.1.
CPV: 35111320-4 - Extinctoare portabile (Rev.2)
6)
II.1.
Impartire pe loturi: Nu
7)

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.
Valoare estimata: 560,000 RON
1)

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

Denumire d

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.
Conditii suplimentare, garantie de participare
1)
Conditii suplimentare
Denumire

Garantie de participare

Garantie de buna executie

Descriere
Cuantumul garantiei de
participare este 6000 lei.
Perioada de valabilitate a
garantiei de participare este cel
putin egala cu perioada de
valabilitate a ofertei. Se
constituie garantia de participare
conform prevederii art. 86 alin.
(1) din H.G. nr. 925/2006 cu
modificarile si completarile
ulterioare. Cont
RO92TREZ4065005XXX000440
deschis la Trezoreria
Municipiului Iasi, cod fiscal
14593609. Echivalenta pentru o
garantie de participare depusa
în valuta se va face la cursul
BNR din data publicarii invitatiei
de participare în SEAP.
Garantia de participare se va
depune în SEAP pâna la data
limita de depunere a ofertei.
Garantia de participare
constituita printr-un instrument
de garantare se va depune si în
original la sediul autoritatii
contractante pana la data limita
de depunere a ofertelor. Firmele
din categoria I.M.M. beneficiaza
de facilitatile prevazute de
legislatia în vigoare privind
reducerea garantiei de
participare (conform art. 16 alin.
2 din legea 346/2004). În acest
sens, firmele din categoria
I.M.M. vor depune o declaratie
pe proprie raspundere conform
modelului prezentat la anexa 1
din legea 346/2004 cu
modificarile si completarile
ulterioare.
Garantia de buna executie se
constituie pentru contractele
subsecvente care se încadreaza
în conditiile art. 89 din H.G. nr.
925/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare.
Cuantumul garantiei de buna
executie este de 10%(5 %

I.M.M.) din valoarea fara TVA a
fiecarui contract subsecvent
încheiat. Se constituie garantia
de buna executie conform
prevederilor art. 90 alin. (1) si
alin. (2) din H.G. nr. 925/2006
cu modificarile si completarile
ulterioare.

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 profesi

Descriere: 1) Eligibilitatea Pentru demonstrarea neîncadrarii în prevederile articolului 180 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile u
la documentatia de atribuire. Declaratia privind eligibilitatea va fi prezentata obligatoriu atât de ofertant cât si de tertul sustinator, daca este ca
ulterioare Pentru demonstrarea neîncadrarii în prevederile articolului mentionat, ofertantii trebuie sa prezinte o declaratie din care sa reiasa ca
completarile ulterioare, conform formularului nr. 2 din fisierul atasat la documentatia de atribuire. Declaratia privind neîncadrarea în situatiile p
atât de ofertant cât si de tertul sustinator, daca este cazul. Tertul sustinator nu trebuie sa se gaseasca în nici una dintre situatiile care determin
modificarile si completarile ulterioare. 3) Participarea la licitatie cu oferta independenta Ofertantii trebuie sa prezinte privind participarea la licita
fisierul atasat la documentatia de atribuire. 4) Neîncadrarea în prevederile art. 69¹ din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulteri
conform formularului nr. 4 din fisierul atasat la documentatia de atribuire. Se va prezenta atât de catre subcontractant, cât si de tertul sustinato
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Aioanei Iftimi, Zaharia Petrica, Balaie Marius Bogdan, Filimon Ioan Dan, Ghe
Balanescu Mihaita, Savin Mihail, Esanu Petronela Daniela. Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului în raza caruia este situa
operatorul economic are profilul activitatii în legatura directa cu obiectul contractului. Informatiile cuprinse în certificatul constatator sau echiva
original; copie legalizata; copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”; în forma electronica prin serviciul online InfoCert, având încorpor
procedurii de atribuire autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru conformitate documentul în origin

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: sistemul de management al calitatii operatorului economic sa fie conform cu standardul ISO 9001:2008, pentru activitatile ce fac o
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 online
.2)

IV.2)

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
.1)
IV.2
Se va organiza licitatie electronica: Nu
.2)

IV.3)

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3 Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
.1)
S.E.A.P.
IV.3
Limba de redactare a ofertei: Romana
.2)
IV.3
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
.3)
IV.3 Data limita de depunere a ofertelor: 05.10.2015 15:00

.4)
IV.3
Data si ora deschiderii ofertelor: .5)
IV.3
Data limita de valabilitate a ofertei: 30 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
.6)

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: 21.09.2015 13:10

