Planuri anuale de achizitii publice
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Denumire plan

Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: MINISTERUL APARARII -UNITATEA MILITARA 02290 HEMEIUS
Numar invitatie: 380015 / 02.10.2015
Denumire contract: ACHIZITIE SALTELE RELAXA
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 -UNITATEA MILITARA 02290 HEMEIUS
Cod fiscal: 4353226, Adresa: strada CALEA MOLDOVEI, nr. 1, Hemeius, Telefon: 0234/217290, Fax: 0234/217012
Adresa la care se transmit ofertele:
Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice.
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:
ACHIZITIE SALTELE RELAXA
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): 14
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
Obiectul contractului:
Achizitie de saltele tip Relaxa
CPV: 39143112-4 - Saltele (Rev.2)
Impartire pe loturi: Nu

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
Valoare estimata: 572,390 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

Garantie de buna executie

III.2)
III.2.1)

Descriere
1.Garantia de participare se constituie conform art. 86 alin. (1) din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 2.Viramentul
bancar în favoarea Unitatii Militare 02290,se poate realiza în urmatorul cont: RO61TREZ0615005XXX000175,deschis la Trezoreria Bacau.
3.Valoarea garantiei de participare este în cuantum de 2% din valoarea estimata a acordului-cadru si este în suma de: 11447 lei. În cazul
în care garantia de participare se va depune în valuta, se va utiliza echivalenta leu/valuta la cursul BNR la data publicarii Invitatiei de
participare. 4.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv
60 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. 5. Documentul de garantare scanat si postat în SEAP se va prezenta si în
original la sediul autoritatii contractante pâna cel târziu la data si ora limita de depunere a ofertei.
a) cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA. b) mod de constituire a garantiei de buna
executie a contractului subsecvent: în conformitate cu art. 90 alin. (1) si (2) din H.G.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Alineatul (2) se aplica numai în situatia în care valoarea garantiei de buna executie este mai mica sau egala cu 5.000 lei. c) Garantia de
buna executie se va constitui si va fi prezentata autoritatii contractante, în original, la data semnarii contractului, exceptie facând situatia
când operatorul economic are nevoie de contractul de achizitie publica semnat în vederea obtinerii instrumentului de garantare, caz în care
termenul este de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.

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: 1. Prezentarea „declaratiei pr ivind eligibilitatea”, completata în conformitate cu formularul nr. 7 din fisierul "modele de formulare". Formularul se depune semnat si sub for ma scanata în SEA P. 2. Pr ezentarea „declaratiei privind neîncadrarea în situatia
prevazuta la art. 69 (indice 1)”, completata în conformitate cu formularul nr. 8 din fisierul "modele de for mulare". For mularul se depune semnat si sub forma scanata în SEA P. Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în legatura cu prezenta
procedura de achizitie publica: LA DARU GHEORGHE, GROZAVU FLORIN, MITRUT MA RIUS, RADA CINA DORIN, LAZAR ANCUTA, HOBU DANUT. 3. Prezentarea „dec laratiei pe propria raspundere pr ivind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181”, completata în
conformitate cu formularul nr. 9 din fisierul "modele de formulare". For mularul se depune semnat si sub forma scanata în SEA P. 4. Prezentarea certificatului de atestare fiscala, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioara celei în care este
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. For mularul se depune semnat si sub for ma scanata în SEA P, astfel încât sa poata fi verificata semnatura si stampila emitentului, precum si înregistrarea documentului. 5. Prezentarea certificatului privind plata taxelor si
impozitelor locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioara celei în care este prevazut ter menul limita de depunere a ofertelor. For mularul se depune semnat si sub forma scanata în SEA P,astfel încât sa poata fi verificata semnatura si
stampila emitentului, precum s i înregistrarea documentului. 6. Prezentarea „certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta”, completata în confor mitate cu formularul nr. 10 din fisierul "modele de f ormulare". For mularul se depune semnat si sub forma scanata
în SEA P. Prezentarea certificatului constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul teritorial, care va cuprinde informatii reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor. For mularul se depune semnat si sub forma scanata în SEA P,astfel
încât sa poata fi verificata semnatura si stampila emitentului, precum si înregistrarea documentului.

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
PROCEDURA
IV.1.1)
IV.1.2)

IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)
IV.3.3)
IV.3.4)
IV.3.5)

Tipul procedurii Cerere de oferta
Modalitate de desfasurare: Procedura online

CRITERII DE ATRIBUIRE
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
Se va organiza licitatie electronica: Nu

INFORMATII ADMINISTRATIVE
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Data limita de depunere a ofertelor: 14.10.2015 15:00
Data si ora deschiderii ofertelor: -

IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)
MOD DE FINANTARE
VI.1.1)
VI.1.2)

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii: 02.10.2015 09:07

