Detalii procedura
Autoritate contractanta: MINISTERUL APARARII -UNITATEA MILITARA 02290 HEMEIUS
Numar anunt: 158457 / 04.04.2015
Denumire contract: CAZARMAMENT SI ECHIPAMENT SPORTIV
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:
MINISTERUL APARARII -UNITATEA MILITARA 02290 HEMEIUS
Adresa postala: strada CALEA MOLDOVEI, nr. 1 , Localitatea: Hemeius , Cod postal: 607235 , Romania , Punct(e) de
contact: RADACINA PETRU-DORIN , Tel. +40 0234217290 , Email: unitateamilitara02290@yahoo.com , Fax: +40
0234217012 , 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
CAZARMAMENT SI ECHIPAMENT SPORTIV

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: -Unitatea Militara 02290, cu sediul in localitatea Hemeius, judetul Bacau;
Codul NUTS: RO211 - Bacau

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: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 5,224,815.76 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Estimam atribuirea unui contract subsecvent anual. Valoarea estimata
minima/maxima a celui mai mare contract subsecvent 680,17 lei / 5224815,76lei, fara TVA.
II.1.
5)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de CAZARMAMENT (cearsaf pentru pat, cearsaf plic, fata perna, pled,perna, saltea tip Relaxa);
Achizitie de ECHIPAMENT SPORTIV (maiou sport, tricou sport mâneca lunga, tricou sport mâneca scurta, chilot sport,
trening sport, pantofi piele tip sport)

II.1.
6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39512100-5 - Cearsafuri (Rev.2)
18412000-0 - Imbracaminte sport (Rev.2)
18820000-3 - Incaltaminte pentru sport (Rev.2)
39511200-9 - Pleduri (Rev.2)
39512500-9 - Fete de perna (Rev.2)

II.1.
7)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

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
Articolele de cazarmament si echipament sportiv în cantitatile înscrise în Anexa privind loturile.
Valoarea estimata fara TVA: 5,224,815.76 RON

II.2.
2)

Optiuni
Nu

II.3)

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
12 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)
1.Garantia de participare se constituie conform art. 86 alin. (1) din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
2.Viramentul bancar in favoarea Unitatii Militare 02290,se poate realiza in urmatorul cont:
RO61TREZ0615005XXX000175,deschis la Trezoreria Bacau. 3.Valoarea garantiei de participare este in cuantum de 2% din
valoarea estimata a acordului-cadru, pentru fiecare din cele 12 (douasprezece) loturi la care se depune oferta si este in
suma de: lot 1=12657 lei;lot 2=24454 lei;lot 3=3918 lei; lot 4=10997 lei;lot 5=1398 lei;lot 6=33385 lei; lot 7=1950 lei; lot

8=2100 lei; lot 9=1950 lei; lot 10=2800lei; lot 11=5375 lei; lot 12=3510 lei . In cazul in care garantia de participare se va
depune in valuta, se va utiliza echivalenta leu/valuta la cursul BNR la data publicarii Anuntului de participare. In cazul in care
se depune oferta pentru mai multe loturi,valoarea garantiei de participare se cumuleaza corespunzator. 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 in SEAP se va prezenta si in
original la sediul autoritatii contractante pana cel tarziu 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: in conformitate cu art. 90 alin. (1) si (2) din H.G.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Alineatul (2) se aplica numai in situatia in 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 buna.
III.1.
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
2)
Buget de stat.Plata produselor se va efectua in lei,in maximum 60 zile calendaristice de la data receptiei cantitative, cu
conditia respectarii termenelor de livrare din contr. subsecv.
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
1. Prezentarea „declaratiei privind eligibilitatea”, completata in conformitate cu formularul nr. 7 din fisierul "modele de
formulare". Formularul se depune semnat si sub forma scanata in SEAP.
2. Prezentarea „declaratiei privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69 (indice 1)”, completata in conformitate cu
formularul nr. 8 din fisierul "modele de formulare". Formularul se depune semnat si sub forma scanata in SEAP.
Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in legatura cu prezenta procedura de achizitie publica:
LADARU
GHEORGHE,GROZAVU FLORIN,MITRUT MARIUS,RADACINA DORIN,CIUGUDEAN LACRAMIOARA,DOROBAT
BOGDAN, LAZAR ANCUTA.
3. Prezentarea „declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181”, completata in
conformitate cu formularul nr. 9 din fisierul "modele de formulare". Formularul se depune semnat si sub forma scanata in
SEAP.
4. Prezentarea certificatului de atestare fiscala, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara
celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Formularul se depune semnat si sub forma scanata in
SEAP, astfel incat sa poata fi verificata semnatura si stampila emitentului, precum si inregistrarea documentului.
5. Prezentarea certificatului privind plata taxelor si impozitelor locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente
in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Formularul se depune semnat si sub
forma scanata in SEAP, astfel incat sa poata fi verificata semnatura si stampila emitentului, precum si inregistrarea
documentului.
6. Prezentarea „certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta”, completata in conformitate cu formularul nr. 10
din fisierul "modele de formulare". Formularul se depune semnat si sub forma scanata in SEAP. Prezentarea certificatului
constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, care va cuprinde informatii
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Formularul se depune semnat si sub forma scanata in SEAP, astfel incat
sa poata fi verificata semnatura si stampila emitentului, precum si inregistrarea documentului.
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
Sa prezinte buletine de analiza sau rapoarte de încercare (în copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru
„conformitate cu originalul”) emise de catre un laborator de analiza neutru ofertantului si/sau producatorului, acreditat
RENAR sau de catre alte institutii abilitate echivalente, care sa ateste ca urmatoarele materiale de baza:
* pânza cearsaf si ata de cusut din care sunt confectionate produsele „cearsaf pentru pat”, „cearsaf plic”, „ fata perna”;
* tesatura finita din care este confectionat produsul „pled lâna”;
* ansamblu matlasat, puf siliconic antialergic si ata de cusut din care este confectionat produsul „perna”;
* tesatura finita de acoperire, pachet matlasat, arcuri bitronconice, spuma poliuretanica din care este confectionat produsul ,,
saltea tip Relaxa”,
* tricot metraj, ata de cusut din care este confectionat produsul „maiou sport”;
* tricot glat, ata de cusut din care este confectionat produsul „tricou sport mâneca lunga/scurta”;
* tesatura poliamida, ata de cusut din care este confectionat produsul „chilot sport”;
* tesatura poliamida, ata de cusut din care este confectionat produsul „trening sport”,
* box cu fata naturala, culoare alba si cauciucul pentru talpa din care este confectionat produsul „pantofi din piele tip sport”,
demonstreaza conformitatea produselor ofertate cu specificatiile/standardele relevante, înscrise în caietul de sarcini sau
similare.
Documentele solicitate vor fi depuse semnate si sub forma scanata in SEAP, astfel sa poata fi verificata semnatura si
stampila emitentului, precum si inregistrarea documentului.
Sa prezinte buletine de analiza sau rapoarte de încercare (în copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru
„conformitate cu originalul”) emise de catre un laborator de analiza neutru ofertantului si/sau producatorului, acreditat
RENAR sau de catre alte institutii abilitate echivalente, care sa ateste ca produsele finite ofertate demonstreaza, prin
parametrii solicitati, conformitatea cu specificatiile înscrise în caietul de sarcini. Acesti parametri sunt:
* lungimea, latimea si latimea tivului pentru cearsaf de pat;
* lungimea, latimea, lungimea laturii deschizaturii si latimea bordurii deschizaturii pentru cearsaf plic;
* lungimea, latimea si lungimea capatului îndoit la interior pentru fata perna;
* lungimea si latimea pledului;
* lungimea, latimea, masa pernei;
* lungimea, latimea si înaltimea saltelei tip Relaxa;
* încadrarea dimensionala pentru o talie si marime la alegere din tabelul cu marimi pentru echipamentul sportiv (chilot sport
si/sau maiou sport si/sau tricou sport si/sau trening sport si/sau pantofi din piele tip sport).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea buletinelor de analiza sau a rapoartelor de încercare (în copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata
pentru „conformitate cu originalul”) emise de catre un laborator de analiza neutru ofertantului si/sau producatorului, acreditat
RENAR sau de catre alte institutii abilitate echivalente, pentru materiale de baza la produsele ofertate, astfel: * pânza
cearsaf si ata de cusut din care sunt confectionate produsele „cearsaf pentru pat”, „cearsaf plic”, „ fata perna”; * tesatura
finita din care este confectionat produsul „pled lâna”; * ansamblu matlasat, puf siliconic antialergic si ata de cusut din care
este confectionat produsul „perna”; * tesatura finita de acoperire, pachet matlasat, arcuri bitronconice, spuma poliuretanica
din care este confectionat produsul ,, saltea tip Relaxa”, * tricot metraj, ata de cusut din care este confectionat produsul
„maiou sport”; * tricot glat, ata de cusut din care este confectionat produsul „tricou sport mâneca lunga/scurta”; * tesatura
poliamida, ata de cusut din care este confectionat produsul „chilot sport”; * tesatura poliamida, ata de cusut din care este
confectionat produsul „trening sport”, * box cu fata naturala, culoare alba si cauciucul pentru talpa din care este confectionat
produsul „pantofi din piele tip sport”. Prezentarea buletinelor de analiza sau a rapoartelor de încercare (în copie legalizata
sau copie lizibila semnata si stampilata pentru „conformitate cu originalul”) emise de catre un laborator de analiza neutru
ofertantului si/sau producatorului, acreditat RENAR sau de catre alte institutii abilitate echivalente, pentru produsele finite
ofertate, din care sa reiasa urmatoarele informatii minime: * lungimea, latimea si latimea tivului pentru cearsaf de pat; *
lungimea, latimea, lungimea laturii deschizaturii si latimea bordurii deschizaturii pentru cearsaf plic; * lungimea, latimea si
lungimea capatului îndoit la interior pentru fata perna; * lungimea si latimea pledului; * lungimea, latimea, greutatea bruta a
pernei; * lungimea, latimea si înaltimea saltelei tip Relaxa; * încadrarea dimensionala pentru o talie si marime la alegere din
tabelul cu marimi pentru echipamentul sportiv (chilot sport si/sau maiou sport si/sau tricou sport si/sau trening sport si/sau
pantofi din piele tip sport).
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
Nu

IV.3)
IV.3
.1)

INFORMATII ADMINISTRATIVE
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
26 / II

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: 15.05.2015 14:00
Documente de plata: NU

IV.3
.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.05.2015 16:00

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
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3
.8)

Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 21.05.2015 18:00
Locul: In SEAP

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

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. In cazul ofertantilor din categoria tip I.M.M. (intreprinderi mici si mijlocii) care fac dovada ca se incadreaza in prevederile
Legii nr. 346/2004,garantia de participare si garantia de buna executie se constituie în procent de 50% din cuantumul
precizat la pct.III.1.1) din prezenta fisa de date. In acest caz, garantia de participare va fi insotita de Declaratia pe propria
raspundere privind incadrarea in categoria IMM, completata conform Formularul nr. 4 din fisierul "modele de formulare", care
se va depune in original la sediul autoritatii contractante pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei semnat si
sub forma scanata in SEAP. 2.In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare sub forma
scrisorii de garantie bancara/polita de asigurare,acest document trebuie sa includa prevederile stabilite orientativ in
Formularul nr. 3 din fisierul "modele de formulare"; 3.Oferta se depune pentru intreaga cantitate a produsului ofertat. Nu se
accepta oferte partiale. 4.In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului final, conform criteriului de atribuire, comisia de
evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se vor solicita clarificari prin intermediul SEAP, in
vederea incarcarii electronice de documente care sa contina o noua propunere financiara (noile preturi), numai daca acele
ofertele au pretul cel mai scazut si nu se poate adjudeca oferta castigatoare. 5.Clauzele contractuale sunt prezentate in
model de acord-cadru de furnizare si contract subsecvent de furnizare – fisierul "clauze contractuale obligatorii", iar prin
depunerea ofertei, operatorii economici isi insusesc continutul acestuia. Se permite formularea de amendamente odata cu
depunerea ofertei, urmand ca pe parcursul evaluarii ofertelor acestea sa fie acceptate, doar in conditiile in care propunerile
de modificare a clauzelor contractuale nu sunt evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. Clauzele
contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data limita de depunere a
ofertelor, in timp ce clauzele specifice pot fi negociate / modificate atat timp cat nu introduc conditii care ar fi permis
atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in
favoarea contractantului. 6.Semnarea contractului/contractelor subsecvente este conditionata de inscrierea furnizorului la
Biroul National de Codificare (situat în localitatea Bucuresti,bulevardul Iuliu Maniu, nr. 7-9, sector 6, telefon +40
0214107880, +40 0214107881 interior 219, fax +40 0214118813) in conformitate cu prevederile art. 10 din H.G. nr.
445/2003, facand dovada obtinerii codului de agent economic NATO – NCAGE (NATO Comercial and Government Entity).

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
Conf. art. 256^2 din OUG nr 34/2006.In baza art. 271^1 din OUG nr.34/2006 mod. cu OUG nr.51/2014, la depunerea
contestatiei, contestatorul va depune in original la autorit. contractanta si in copie la CNSC garantia de buna conduita (1%
valoare lot)

VI.4
.3)

VI.5)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

02.04.2015 11:21

