Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02295
Numar anunt: 162141 / 18.08.2015
Denumire contract: Acord cadru furnizare manusi tactice
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 02295
Adresa postala: str. Mos Ion Roata, nr. 1-3, Cluj-Napoca , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400397 , Romania ,
Punct(e) de contact: Teodor Ciprian Tatar , Tel. +40 264592481 , Email: dmta_cluj@yahoo.com, cam.cluj@gmail.com,
cam_cluj@yahoo.com, tatar.ciprian@gmail.com , Fax: +40 264597553 , 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
Acord cadru furnizare manusi tactice

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: UM 02295 Cluj Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj

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 maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 576,000 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite trimestrial, semestrial sau anual.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent 576.000,00 RON. Este valoarea celui mai mare contract subsecvent si
nu valoarea primului contract subsecvent sau valoarea unui contract subsecvent.
II.1.5)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru furnizare manusi tactice.

II.1.6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)

II.1.7)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

II.1.8)

Impartire in loturi

Nu

Nu
II.1.9)

Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)
II.2.1)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea minima estimata acord cadru/contract subsecvent:Manusi tactice =1 pereche;
Cantitatea maxima estimata acord cadru/contract subsecvent: Manusi tactice = 12000 perechi
Valoarea estimata fara TVA: 576,000 RON

II.2.2)

Optiuni
Nu

II.3)

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
24 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)
III.1.1)

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
Depozite valorice şi garantii solicitate
1.Cuantumul gar.de part.este de 1% din val. max.est.pentru care se depune oferta =5760 RON. Val.gar.de part.se raporteaza la
val.max.a a.c. si nu la val.min.sau la val.celui mai mare c.s.2.Modul de constituire a gar.pentru part.:-prin virament bancar (Ordin
de plata) in contul de trez.al aut.cont:U.M.02295 cu sediul în Cluj-Napoca, str.Mos Ion Roata,nr 1-3,cod fiscal 4378891,cont
RO10TREZ2165005XXX006906(Trezoreria Cluj-Napoca),în original,cu conditia confirm.acestuia de catre banca emitenta,pana
la data deschiderii ofertelor.-la casieria aut.cont.(la sediul aut.cont.)-prin orice instrument de garantare emis în conditiile
legii,conform prev.art.86 alin 1 din H.G.925/2006 cu modif.si completarile ult.Doc.se va prezenta în original.Pentru I.M.M-uri
garantia se poate constitui în procent de 50%din cuantumul precizat la punctul 1.În acest caz,ofertantul va prez.o dec.pe proprie
raspundere,conf.anexei 1 din Legea346/2004 din care sa rezulte ca se încadreaza în categoria I.M.M.urilor.3.Perioada de
valabilitate a gar.de part.va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv minim 60 de zile de la data limita de
depunere a ofertelor.Aut.cont.poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei.În cazul în care ofert.îsi extinde perioada
de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a gar.pentru part.va fi prelungita în mod corespunzator.În situatia în care
ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.4.Gar. de part.trebuie prezentata, în original, cel mai
târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.O copie a dovezii constit.garantiei de participare la procedura, va însoti
plicul exterior,pentru a putea permite verificarea const. coresp.fara desigilarea acestuia.5.Gar. de part.va fi retinuta /restituita în
conditiile prev.la art.87 si 88 din HG925/2006. Echivalenta pentru o gar.de part.depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din
data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Garantia de buna executie, reprezentând 5% din valoarea fara T.V.A. a
contractului subsecvent, se va constitui conform art. 90 din HG 925/2006 completata si modificata. Dovada platii GBE se va
prezenta autoritatii contractante, în original, la semnarea contractului subsecvent si va avea data de valabilitate mai mare cu 14
zile decât data ultimei livrari. Restituirea GBE se va face in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a
produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu s-au ridicat pana la acea data pretentii asupra
ei.GBE se poate depune si prin ordin de plata. In baza art 90. alin 3 din HG 925/2006 si in conformitate cu prevederile acestuia,
constituirea garantiei de buna executie prin depunderi succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, se va putea realiza
printr-un acord al partilor exprimat in scris.

III.1.2)

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.1.3)

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Buget de stat

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.2)
III.2.1)

CONDITII DE PARTICIPARE
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al
profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind situatia personala a operatorului economic (neincadrarea in prevederile art. 180 si 181
din O.U.G. nr. 34/2006) (Anexa nr. 1 din sectiunea Formulare)Va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.
2.Declaratie pe proprie raspundere privind participarea cu oferta independenta (Anexa nr. 2 din sectiunea Formulare)
3.Declaratie pe propria rãspundere privind neîncadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006 (Anexa nr. 3 din sectiunea
Formulare) În vederea completarii acestei declaratii precizam urmatoarele persoane ca având functii de decizie în cadru
autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:Enescu George,Pop
Gheorghe Husman Luminita, Tobosi Viorel, Tatar Ciprian,Precup Liviu,Vancia Adrian, Budai Claudia. Modelele de declaratii se
regasesc in sectiunea Modele de formulare
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o alta persoana,
aceasta va prezenta o împuternicire.Toate documentele vor avea lânga semnatura, mentionat în clar numele,prenumele si
functia semnatarului.
Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
În situatia în care ofertantul este o asociere, cetificatul de participare la procedura cu oferta independenta, se va prezenta doar în
numele asocierii.
Documentele emise de catre autoritatile competente vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Se accepta depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie
legalizata/copie lizibila cu mentiunea 1. Prezentarea unui Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe
lânga tribunalul teritorial, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte
urmatoarele informatii:
-Obiectul/obiectele de activitate al/ale ofertantului;
-asociatul unic/asociati;
-administratorul/ administratorii societatii;
-sediul social principal/secundar;
-punctele de lucru.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de
transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea, pentru conformitate, a documentului in
original/copie legalizata (in situatia in care certificatul nu a fost depus sub aceasta forma la data prezentarii ofertei)

III.2.2)

Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3)

Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Mostre
Informatii privind subcontractantii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Odata cu depunerea ofertei se va transmite si mostra, respectiv o pereche manusi. Aceasta va fi ambalata in punga de plastic
sau hartie, etichetata cu denumirea operatorului economic si mentiunea "MOSTRA". Informatii si formalitati necesare pentru
evaluarea respectarii cerintelor Daca este cazul, ofertantii vor prezenta o lista cuprinzând subcontractantii. Înainte de încheierea
contractului de achizitie, ofertantul declarat câstigator va prezenta acordurile de subcontractare (contractele) încheiate cu
subcontractantii nominalizati în oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe
la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii
nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la
modificarea propunerii tehnice sau propunerii financiare initiale (art. 96, alin 1 si 2 din H.G. nr. 925/2006).

III.2.4)

Contracte rezervate
Nu

III.3)
III.3.1)

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2)

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili
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
Da
Se va executa o runda de licitatie electronica cu durata de o zi. Elementele care vor face obiectul procesului repetiv de ofertate:
pretul. Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie : în orice moment , în cursul desfasurarii licitatiei electronice, se vor pune
la dispozitia operatorilor economici informatiile necesare determinarii pozitiei pe care acestia o ocupa în clasament. Nu se vor
dezvalui informatii privind identitatea ofertantilor si a preturilor. Informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice se obtin
de la operatorul SEAP (www.e-licitatie.ro). Conditiile în care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: sa fi depus oferta la data
stabilita prin documentatie.Conform prevederilor art.42 din HG:nr.1660/2006, la licitatia electronica au dreptul sa participe doar
operatorii economici înscrisi în SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea
contractanta. Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art.200 din OUG
34/2006.Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut în urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art.169 alin.(2)
din OUG 34/2006.

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: 23.09.2015 13:00
Documente de plata: NU

IV.3.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.09.2015 10:00

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: 28.09.2015 10:30
Locul: Sediul UM 02295 Cluj-Napoca, str. Mos Ion Roata nr. 1-3, Birou Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii (imputerniciti) operatorilor economici care au depus oferta.

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
)În conf.cu art 148.1 din OUG34/2006,în cazul în care nr.op.ec.care au îndeplinit crit.de calif.si selectie si care au prez.oferte
admisibile este mai mic decât nr.min.indicat în anuntul/invitatia de part.aut.cont.va continua proc.de atrib.pt încheierea a.c.numai
cu acel/acei op./op.economic/economici care îndeplineste/îndeplinesc crit.de calif.si selectie solicitate si care au prez.oferta
admisibila.2)În urma derularii etapei finale de lic.elec:-daca sunt depuse doua sau mai multe oferte cu pretul cel mai
scazut,aut.cont.va solicita op.ec.situati pe primul loc depunerea unei noi oferte de pret,in plic sigilat si marcat cores. în termen de
3 zile de la cererea expresa a aut.cont.;dupa reofertare se va reface clasamentul în ordinea noilor preturi unitare oferite, în
vederea adjudecarii;-daca sunt depuse doua sau mai multe oferte admisibile cu acelasi pret situate pe locul 2 sau locul 3,
aut.cont.va solicita acelor op.ec.deunerea unor noi oferte de pret,cu obligatia ca acestea sa nu depaseasca ofertele clasate pe
locul 1,respectiv locul 2; dupa reofertare se va reface clasamentul în ordinea noilor preturi unitare oferite, în vederea adjudecarii;La reofertare preturile vor fi exprimate in lei,cu 2 zecimale.În situatia în care egalitatea se mentine se repeta reofertarea pâna la
posibilitatea de departajare a ofertelor.-Ofertele se vor depune in plic sigilat si marcat corespunzator în termen de 3 zile de la
cererea expresa a aut.cont.;3)Nu se acorda avans furnizorului;4)Nu se accepta ajustarea pretului contractului;5)Clauzele
contractuale sunt prezentate în model de a.c de furnizare si c.s.de furnizare-fisierul Clauze contractuale obligatorii,iar prin
depunerea ofertei op.ec.îsi însusesc continutul acestora. În cazul asocierii,gar.de part.va fi emisa în numele si pentru Liderul
Asocierii.În cazul în care ofertantul este o asociere,încadrarea în categoria IMM se va analiza cu privire la asociere în
ansamblu.Astfel chiar daca toti asociatii se încadreaza,în mod individual,în categoria IMM,reducerea cu 50%a cerintei privind
cuantumul gar.de part.nu se va aplica daca asocierea în asamblu nu se încadreaza în categoria IMM. 6)Semnarea c.s.este
conditionata de înscrierea furnizorului la BNC(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).7)Produsele finite
supuse activitatii de receptie trebuie sa fie însotite de: certificate de calitate, certificate de garantie, declaratii de conformitate si
rapoarte de încercari/buletine de analiza emise de catre organisme acreditate din care sa rezulte ca produsele corespund
prevederilor prezentei specificatii tehnice, produsul fiind verificat, în prealabil, de catre organul de control tehnic de calitate (
C.T.C.) al furnizorului.8)Pentru verificarea modului de confectionare si a calitatii produsului ofertat, ofertantii vor prezenta
obligatoriu la sediul autoritatii contractante, odata cu depunerea ofertei si în conditiile documentatiei de atribuire, urmatoarele
mostre:1 pereche de manusi tactice.9)Tertului sustinator i se solicita neincadrarea la pct a,c^1,d din Declaratia privind
neîncadrarea operatorilor economici participanti în situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G.nr.34/2006.10)Alte precizari privind
documentatia de atribuire si/sau raspunsurile la clarificari vor fi postate si pe site-ul: www.e-licitatie.ro la sectiunea Docu

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
Compartimentul juridic al unitatii militare 02295.
Adresa postala: Str. Mos Ion Roata nr 1-3 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 40397 , Romania , Tel. +40 0264/592481 ,
Fax: +40 0264/597553

VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
17.08.2015 17:24

