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Denumire plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02295
Numar invitatie: 379547 / 22.09.2015
Denumire contract: Acorduri cadru furnizare articole de gatit din inox.
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1 Sediul social
)
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02295
Cod fiscal: 4378891, Adresa: str. Mos Ion Roata, nr. 1-3, Cluj-Napoca, ClujNapoca, Telefon: +40 264592481, Fax: +40 264597553
I.1.2 Adresa la care se transmit ofertele:
)
str. Mos Ion Roata, nr. 1-3, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, cod postal: 400397, telefon:+40
264592481, fax:+40 264597553, persoana de contact:Teodor Ciprian Tatar
I.1.3 Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
)
Sediul UM 02295 Cluj-Napoca, str. Mos Ion Roata, nr. 1-3, Birou Achizitii.

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)
Acorduri cadru furnizare articole de gatit din inox.
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): 15
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: mai multi ofertanti
II.1. Obiectul contractului:
5)
Acorduri cadru de furnizare articole de gatit din inox
II.1.
CPV: 39221220-5 - Vase (mancare) (Rev.2)
6)
II.1.
Impartire pe loturi: Da
7)

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.
Valoare estimata: 444,725 RON
1)

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

Denumire d

III.1.
Conditii suplimentare, garantie de participare
1)
Conditii suplimentare
Denumire

Garantie de participare

Descriere
Cuantumul gar.par.este de 1,5% din
val.est.a lotului pentru care se depune
oferta:L1=210 lei;L2=1.347 lei;L3=2159
lei;L4=152 lei;L5=432 lei;L6=1262
lei;L7=570 lei;L8=540 lei.Val.gar.par.se
raporteaza la val.max. a a.c.pentru fiecare
lot si nu la val.min. sau la valoarea celui
mai mare c.s..GP trebuie depusa pt.toate
loturile la care se depune oferta.2.Modul de
cons.a gar.par:-prin virament bancar(Ordin
de plata)in contul de trezorerie al aut.con:
U.M. 02295 cu sediul în ClujNapoca,str.Mos Ion Roata,nr 1-3,cod fiscal
4378891,cont
RO10TREZ2165005XXX006906(Trezoreria
Cluj-Napoca),în original,cu conditia
confirmarii acestuia de catre banca
emitenta,pana la data deschiderii ofertelor.la casieria aut.cont. prin orice instrument de
garantare emis în conditiile legii, conform
prev.art.86 alin 1 din H.G.925/2006.Doc.se
va prezenta în original.Pentru I.M.M.-uri
garantia se poate constitui în procent de50
% din cuantumul precizat la punctul 1.În
acest caz,ofertantul va prez.o decl.pe
proprie raspundere,conform anexei 1 din
Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se
încadreaza în categoria I.M.M.urilor.3.Per.de val.a gar.par.va fi cel putin
egala cu per.de val.a ofertei, respectiv
minim 60 de zile de la data limita de
depunere a ofertelor. Aut.con. poate
solicita extinderea perioadei de val.a
ofertei.În cazul în care ofertantul îsi extinde
perioada de valabilitate a ofertei, perioada
de val.a gar.par.va fi prelungita în mod
corespunzator.În sit.în care ofertantul
refuza extinderea val.acesta va fi exclus din
procedura.4 Gar.par. trebuie prezentata,în
original,cel mai târziu la data si ora stabilite
pentru deschiderea ofertelor.O copie a
dovezii constituirii gar.par.la procedura,va
însoti plicul exterior,pt a putea permite
verificarea const.coresp.fara desigilarea
acestuia.5 Gar.par.va fi retinuta/restituita în
cond.prevazute la art.87 si 88 din HG
925/2006.Echivalenta pentru o
gar.par.depusa in alta valuta se va face la
cursul BNR din data pub. inv.de par.in
SEAP.

Garantie de buna executie

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
de încetare a contractului. Operatorii
economici au dreptul de a depune garantia
de buna executie 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.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: Autoritatea contractanta solicita prezentarea urmatoarelor documente:1. Declaratie pe proprie raspundere privind situatia personal
sectiunea Formulare) Tertul sustinator, daca este cazul, va declara neîncadrarea în prevederile art.180 si lit. a, c1, d art. 181 din OUG 34/200
independenta (Anexa nr. 2 din sectiunea Formulare)3. Declaratie pe propria rãspundere privind neîncadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.
persoane ca având functii de decizie în cadru autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de at
NOTA:Modelele de declaratii se regasesc in sectiunea Modele de formulare Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertant
documentele vor avea lânga semnatura, mentionat în clar numele,prenumele si functia semnatarului.Documentele emise în alta limba decât ro
cetificatul de participare la procedura cu oferta independenta, se va prezenta doar în numele asocierii.Documentele emise de catre autoritatile
solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Cerinte ob
tribunalul teritorial, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte urmatoarele informatii:-Ob
sediul social principal/secundar;-punctele de lucru.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de d
clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea, pentru conformitate, a documen
ofertei)

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Informatii privind subcontractantii Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesa

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
PROCEDURA
IV.1
Tipul procedurii Cerere de oferta
.1)
IV.1
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
.2)

IV.2)

CRITERII DE ATRIBUIRE

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

IV.3)

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3
.1)
IV.3
.2)
IV.3
.3)
IV.3
.4)
IV.3
.5)
IV.3
.6)

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: 05.10.2015 10:00
Data si ora deschiderii ofertelor: 05.10.2015 10:30
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
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 13:20

