Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU
Numar anunt: 166174 / 20.02.2016
Denumire contract: Achizitia uniforme militare si efecte militare
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An

Denumire plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU
Adresa postala: str. Revolutiei nr. 3-5 , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550170 , Romania , Punct(e) de
contact: SORIN GRUIA , Tel. +40 269432990 , Email: achizitii@armyacademy.ro , Fax: +40
269215554 , Adresa internet (URL): www.armyacademy.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.elicitatie.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
DESCRIERE
)
II.
1.
Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
1)
Achizitia uniforme militare si efecte militare
II. Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a

1. serviciilor
2)
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul UM 01512 Sibiu,
str. revolutiei nr. 3-5
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.
1.
Anuntul implica
3)
Incheierea unui acord-cadru
II.
1.
Informatii privind acordul-cadru
4)
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 9 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 16,260.94 si 3,257,860.75 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie
atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui lunar/trimestrial in functie de bugetul si necesitatile autoritatii
contractante. Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru si a celui mai mare contract-subsecvent se
regasesc in caietul de sarcini si Anexa B.
II.
1.
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
5)
Datorita multitudinii de produse care fac obiectul procedurii cantitatile de produse aferente celor 141 loturi se
regasesc in Caietul de sarcini si AnexaB.
Camasa/Centura/Curea/CostumInstructie/ScurtaInstructie/SIG(slt)/Sapca/Tricou/Tricou alb/
ScurtaMesadaGulerCFkaki/CaciulaInstructie/ScurtaKakiMesadaGulerStud/ScurtaKakiMesadaGulerStudenti/Pul
overEpoletiKaki/FularLânaMaro/PantaloniTricotatiLâna/ManusiTricotateLânaMaro/ManusiPentruInstructie/Esarf
a/CostumFlausat/CostumGalaCB/CostumGalaCF/MantaPostavCF/CostumOrasKaki/CostumOrasKakiStudente/
CostumTercotKakiStudenti/Costum tercot studente/Manta ploaie kaki studenti/Manta
ploaieKakiStudent/PantofiIiarna CB/Pantofi de iarna CF/Pantofi studentC.B/Pantofi
studentC.F/PantofiVaraCB/PantofiVaraCF/PantofiGalacb/PantofiGalaCF/BocanciBarbat/BocanciFemei/Bocanci
VM/GheteMaroNeîmblaniteC.B.studenti/GhetemaroneîmblaniteC.F./Manusi captusite din piele
maroCB/ManusiNecaptusitePieleCB/PorthartaPieleMaro/CamasaCBculoare bej/Camasa cu epoleti m.l.
CF/Camasa cu epoleti m.l. CB culoare alba/Camasa cu epoleti m.l. CF alba/Camasa cu epoleti m.s.
CB/Camasa cu epoleti m.s. CB /Camasa cu epoleti m.s. CF/Camasa cu epoleti m.s.CF /Ecuson brodat
ROMANIA/Ecuson brodat pentru mâneca/Ecuson brodat nominal/Ecuson brodat tricolor pentru
mâneca/SemnIdentitate/EcusonMetalicNominal/EmblemapentrucoifuraF.T/Emblemametalicapentrucoifurastema
RO/Petlitestudenti/Petlitemetaliceptofiteri/SuportptPtlitemetaliceof/PetlitetaliceptS.G.P/SuportpetlitemetaliceS.G.
P/Semnedearmaunif.Oras/Batista/Chilotibarbati/Chilotifemei/Dresuri/Colanti/Pijamabarbate/Pijamafemei/Papuci/
Sutien/CiorapiVaraBumbacMaro/CiorapiIarnaBumbaMaro/Manusitricotatealbe/Sacdedormit/CamasabluzaCBkak
i/CamasabluzaCBalba/CamasaBluzaCFkaki/CamasaspecificaCB/CamasaSpecifica (culoare alba)CF/Cearsaf
simplu/Cearsaf plic/Fata perna/Perna/Patura (pled)/Brâu de matase (culoare neagra)/PapionNeagra)/Palarie
kaki pt CF/Palarie ceremonie/gala (culoare
neagra)/SapcadeiarnaOrasOfculoareKaki/SapcaVaraOrasOf.inf.kaki/Sapcaceremonie/SapcaGala(culoareneagr
a)/SapcaCeremonieculoarealb/SapcaCeremonieBleumarin/SapcaOras/BonetaCuloareKaki/EghiletDublu/Însemn
gradslt.AplicatMânecaVestonului/SuportKakiînsemnegradslt.(oras)firmatase/Suportkakicuînsemnegradslt.(oras)f

irmetallic/Soseteculoareneagra)/Soseteculoaremaro/Soseteculoarealba/SoseteCuloareBleumarin/IzmeneCB/Iz
meneCF/Prosopplusat/ProsopFagure/CravataMaro/CravataNeagra/Geamantan/CostumCeremonieAlbMuzicaMil
itaraC.B./CostumCeremonieBleumarinMuzicaMilitaraC.B./PantofiCeremonieAlbaCB/Pantofi ceremonie culoare
neagraCB/Centura ceremonie/EpoletTrefla/Scurta cu mesada si guler CBbleumarin/Ghete îmblanite CB - cul.
Neagra/Costum de vara CBculoare alba/Costum devaraCBBleumarin/
PantofiVaraCB/Emblemacoifura/MantaPloaieC.B/SuportiI.nsemneGradStudenti/ÎnsemneGradSGP/Caciula
bleumarin C.B/Basca/CostumOrasKakiSGP/ScurtakakiS.G.P./PantofiS.G.P/Rucsac militar 90 litri/Vesta tactica
/Manusi tactice/Costum termic monocolor/Costum împotriva intemperiilor.
II.
1.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
6)
35811300-5 - Uniforme militare (Rev.2)
18810000-0 - Incaltaminte, alta decat incaltamintea pentru sport sau de protectie (Rev.2)
18931100-5 - Rucsacuri (Rev.2)
35812000-9 - Uniforme de lupta (Rev.2)
39512100-5 - Cearsafuri (Rev.2)
II.
1.
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
7)
Da
II.
1.
Impartire in loturi
8)
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.
1.
Vor fi acceptate variante
9)
Nu

II.2
CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
)
II.
2.
Cantitatea totala sau domeniul
1)
Datorita multitudinii de produse care fac obiectul procedurii cantitatile de produse aferente celor 141 loturi se
regasesc in Caietul de sarcini siAnexaB.
Camasa/Centura/Curea/CostumInstructie/ScurtaInstructie/SIG(slt)/Sapca/Tricou/Tricou
alb/ScurtaMesadaGulerCFkaki/CaciulaInstructie/ScurtaKakiMesadaGulerStud/ScurtaKakiMesadaGulerStudenti/
PuloverEpoletiKaki/FularLânaMaro/PantaloniTricotatiLâna/ManusiTricotateLânaMaro/ManusiPentruInstructie/Es
arfa/CostumFlausat/CostumGalaCB/CostumGalaCF/MantaPostavCF/CostumOrasKaki/CostumOrasKakiStudent
e/CostumTercotKakiStudenti/Costum tercot studente/Manta ploaie kaki studenti/Manta
ploaieKakiStudent/PantofiIiarna CB/Pantofi de iarna CF/Pantofi studentC.B/Pantofi
studentC.F/PantofiVaraCB/PantofiVaraCF/PantofiGalacb/PantofiGalaCF/BocanciBarbat/BocanciFemei/Bocanci
VM/GheteMaroNeîmblaniteC.B.studenti/GhetemaroneîmblaniteC.F./Manusi captusite din piele
maroCB/ManusiNecaptusitePieleCB/PorthartaPieleMaro/CamasaCBculoare bej/Camasa cu epoleti m.l.
CF/Camasa cu epoleti m.l. CB culoare alba/Camasa cu epoleti m.l. CF alba/Camasa cu epoleti m.s.
CB/Camasa cu epoleti m.s. CB /Camasa cu epoleti m.s. CF/Camasa cu epoleti m.s.CF /Ecuson brodat

ROMANIA/Ecuson brodat pentru mâneca/Ecuson brodat nominal/Ecuson brodat tricolor pentru
mâneca/SemnIdentitate/EcusonMetalicNominal/EmblemapentrucoifuraF.T/Emblemametalicapentrucoifurastema
RO/Petlitestudenti/Petlitemetaliceptofiteri/SuportptPtlitemetaliceof/PetlitetaliceptS.G.P/SuportpetlitemetaliceS.G.
P/Semnedearmaunif.Oras/Batista/Chilotibarbati/Chilotifemei/Dresuri/Colanti/Pijamabarbate/Pijamafemei/Papuci/
Sutien/CiorapiVaraBumbacMaro/CiorapiIarnaBumbaMaro/Manusitricotatealbe/Sacdedormit/CamasabluzaCBkak
i/CamasabluzaCBalba/CamasaBluzaCFkaki/CamasaspecificaCB/CamasaSpecifica (culoare alba)CF/Cearsaf
simplu/Cearsaf plic/Fata perna/Perna/Patura (pled)/Brâu de matase (culoare neagra)/PapionNeagra)/Palarie
kaki pt CF/Palarie ceremonie/gala (culoare
neagra)/SapcadeiarnaOrasOfculoareKaki/SapcaVaraOrasOf.inf.kaki/Sapcaceremonie/SapcaGala(culoareneagr
a)/SapcaCeremonieculoarealb/SapcaCeremonieBleumarin/SapcaOras/BonetaCuloareKaki/EghiletDublu/Însemn
gradslt.AplicatMânecaVestonului/SuportKakiînsemnegradslt.(oras)firmatase/Suportkakicuînsemnegradslt.(oras)f
irmetallic/Soseteculoareneagra)/Soseteculoaremaro/Soseteculoarealba/SoseteCuloareBleumarin/IzmeneCB/Iz
meneCF/Prosopplusat/ProsopFagure/CravataMaro/CravataNeagra/Geamantan/CostumCeremonieAlbMuzicaMil
itaraC.B./CostumCeremonieBleumarinMuzicaMilitaraC.B./PantofiCeremonieAlbaCB/Pantofi ceremonie culoare
neagraCB/Centura ceremonie/EpoletTrefla/Scurta cu mesada si guler CBbleumarin/Ghete îmblanite CB - cul.
Neagra/Costum de vara CBculoare alba/Costum
devaraCBBleumarin/PantofiVaraCB/Emblemacoifura/MantaPloaieC.B/SuportiI.nsemneGradStudenti/ÎnsemneGr
adSGP/Caciula bleumarin C.B/Basca/CostumOrasKakiSGP/ScurtakakiS.G.P./PantofiS.G.P/Rucsac militar 90
litri/Vesta tactica /Manusi tactice/Costum termic monocolor/Costum împotriva intemperiilor
Valoarea estimata fara TVA: intre 16,260.94 si 3,257,860.75 RON
II.
2.
Optiuni
2)
Nu

II.3 DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU
)
FINALIZARE
9 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
)
Cuantumul garantiei de participare : Cuantumul garantiei de participare pentru fiecare lot este specificata in
Anexa B. In baza Legea nr.346/2004 pentru I.M.M. valoarea garantiei de participare este de 50% din cuantumul
garantiei de participare pentru fiecare lot. Cerinta obligatorie: in cazul I.M.M. GP va fi insotita de Declaratia pe
propie raspundere ca societatea se incadreaza in cadrul I.M.M.(Formular nr. 8).Perioada de valabilitate a
garantiei pentru participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. GP se poate constitui: prin
scrisoare de garantie bancara sau din partea unei societati de asigurari sau prin virament în contul autoritatii
contractante RO58TREZ5765005XXX000212, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta, pâna la
data si ora limita de deschidere a ofertelor; Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru
participare vor fi respinse. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul
pierzând suma constituita, in conditiile articolului 87 din HG 925/2006. Pentru GP în alte monede echivalenta se
va face la cursul BNR cu 3 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor Cuantumul garantiei de buna
executie a contractului de furnizare: 10% din valoarea contractului fara TVA. GBE se constituie prin scrisoare de
garantie bancara sau din partea unei societati de asigurari (care devine anexa la contract; sau GBE se poate
constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale în proportie de 10% din valoarea
facturii. În acest caz contractantul va deschide un cont la dispozitia AC, la Trezoreria Sibiu. Suma initiala depusa
de contractant nu trebuie sa fie mai mica decat 0,5% din valoarea contractului. AC alimenteaza contul prin
retineri succesive din sumele datorate pâna la concurenta sumei stabilita drept GBE. Contul astfel deschis este
purtator de dobânda în favoarea contractantului. Durata GBE este valabila pe toata durata
contractului.Semnatarul contractului are obligatia sa prelungeasca valabilitatea scrisorii de garantie cel putin cu

durata de prelungire a valabilitatii contractului.In baza Legea nr.346/2004 pentru I.M.M. valoarea garantiei de
buna executie este de 50% din cuantumul garantiei de buna executie
III
.1
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
.2
)
Bugetul de stat
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
.1 comertului sau al profesiei
)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neîncadrarea in art.180din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
conform Formularului nr.1 din sectiunea formulare;
2. Declaratie privind neîncadrarea in art.181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
conform Formularului nr.2 din sectiunea formulare;
3. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare, conform Formularului nr.3 din sectiunea formulare;
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010/ANRMAP conform
Formularului nr.4 din sectiunea formulare;
5. Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna
anterioara celei in care este stabilit termenul limita de depunere a ofertelor.
6. Certificat de atestare privind impozitele si taxele locale eliberat de PRIMARIE din care sa rezulte ca ofertantul
nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este stabilit termenul limita de depunere a ofertelor.
Nota: certificatele fiscale pot fi depuse in oricare din formele:original/copie legalizata/copie lizibila cu
mentiune"conform cu originalul" stampilate si semnate.
Persoanele implicate in procesul de evaluare si decizie sunt: Ghita BÂRSAN, Robert STANCIULESCU,Stelian
POPESCU, Valentin PARVUT, Gheorghe BADALAN, Sorin GRUIA, Alexandru-Liviu PRECUP, Cristian
PETRESCU, Constantin MURARU, Vicentiu IAMANDI, Sorin PLETOSU, Liviu-Dan DINU,.
În cazul ofertantilor - persoane juridice straine – se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de
autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor
scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de
rezidenta, conform conditiilor prevazute la art. 182 din OUG nr. 34/2006.
In cazul unei asocieri aceste conditii trebuiesc indeplinite de fiecare asociat (exceptie facand certificatul cu de
participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta cand se prezinta un singur certificat semnat
de reprezentatul/reprezentantii legali al/ai intreprindere/asocierii ( ORD 314/2012).
Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana. Ofertantii(persoane juridice/fizice române)
trebuie sa fie înregistrati într-una dintre formele de înregistrare din România-Prezentarea în original/copie
legalizata/copie cu mentiunea „Conform cu originalul” a Certificatului Constatator emis de catre Oficiul
Comertului din care sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate furnizarea de produse similare cu obiectul
procedurii (principal sau secundar) , iar informatiile cuprinse în acesta sa fie reale/actuale la data limita de
depunere a ofertelor. Ofertantii (persoane juridice/fizice straine) trebuie sa fie înregistrati într-una dintre formele
de înregistrare din tara de origine-Prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de

înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, în conformitate cu
prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident (traducere legalizata). In cazul unei asocieri aceste
conditii trebuiesc indeplinite individual pentru partea din contract pe care o indeplineste. Toate documentele
solicitate vor fi prezentate in limba de origine traduse in romana.
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
Ofertantii vor depune la sediul autoritatii contractante, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, cate o
mostra din materiile prime din care este confectionat produsul, pentru fiecare lot ofertat. Pentru mostrele textile
si pielarie dimensiunile mostrei trebuie sa fie de minim 21cm x 15cm, pentru produsele finite care contin si
accesorii si/sau parti componente distincte se vor prezenta ca mostra cate o bucata din fiecare accesoriu si/sau
parte componenta distincta. Accesoriile si/sau partile componente ale produsului care fac obiectul clasificarii ca
unitate de masura “bucata” se va prezenta o “bucata” din fiecare, in dimensiunile de fabricatie conform
specificatiilor tehnice, iar pentru cele care fac obiectul unitatii de masura “metru liniar” se va prezenta cate un
metru liniar din fiecare materie prima
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor depune la sediul autoritatii contractante, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, cate o
mostra din materiile prime din care este confectionat produsul, pentru fiecare lot ofertat. Pentru mostrele textile
si pielarie dimensiunile mostrei trebuie sa fie de minim 21cm x 15cm, pentru produsele finite care contin si
accesorii si/sau parti componente distincte se vor prezenta ca mostra cate o bucata din fiecare accesoriu si/sau
parte componenta distincta. Accesoriile si/sau partile componente ale produsului care fac obiectul clasificarii ca
unitate de masura “bucata” se va prezenta o “bucata” din fiecare, in dimensiunile de fabricatie conform
specificatiilor tehnice, iar pentru cele care fac obiectul unitatii de masura “metru liniar” se va prezenta cate un
metru liniar din fiecare materie prima
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
.2 responsabili pentru prestarea serviciilor respective
)
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.
TIPUL PROCEDURII
1)
IV
.1
Tipul procedurii
.1
)
Licitatie deschisa

IV.
CRITERII DE ATRIBUIRE
2)
IV
.2
Criterii de atribuire
.1
)
Pretul cel mai scazut
IV
.2
Se va organiza o licitatie electronica
.2
)
Da
Elementul care face obiectul reofertarii: pretul ofertei reprezentat de valoarea totala fara TVA a acesteia(valoare
totala=cantitate maxima acord cadru x pret unitar produs). Înainte de lansarea LE, autoritatea contractanta (AC)
va realiza o evaluare integrala a ofertelor, conform criteriului de atribuire stabilit în documentatia de atribuire,
urmând a fi invitati la LE doar ofertantii care au depus oferte admisibile (AC va introduce în SEAP informatiile
solicitate de sistem în vederea organizarii LE). Pentru a putea participa la LE, ofertantii trebuie sa fie înregistrati
în SEAP si sa detina certificat digital valid pentru acces în sistem. Invitatiile de participare la LE vor fi transmise
tuturor ofertantilor invitati în mod automat, simultan, prin intermediul SEAP, la adresele de e-mail înregistrate de
ofertanti în SEAP ca adrese de contact. Ofertele depuse în cadrul LE nu vor putea decât sa îmbunatateasca
ofertele depuse anterior. Daca un ofertant nu modifica pretul pe parcursul LE, la stabilirea clasamentului final se
va lua în considerare pretul ofertat initial de acesta, introdus în prealabil în SEAP de AC. Pe parcursul LE
ofertantii vor avea acces la informatii privind cea mai buna oferta si la numarul de participanti înscrisi la LE.
Numar runde: 1 runda. Durata rundei: 1 zi. LE va începe cel mai devreme la doua zile lucratoare dupa data la
care au fost transmise invitatiile. Nu se va folosi pas de licitare. NOTA: Dupa încheierea rundei de LE, la
solicitarea AC, ofertantii vor avea obligatia de transmite noile formulare de oferta, inclusiv anexa, continând noile
preturi unitare îmbunatatite (reduse) în conformitate cu noua valoare totala a ofertei licitata în cadrul LE. AC îsi
rezerva dreptul de a solicita prezentarea unui nou formular numai ofertantului clasat pe primul loc în urma etapei
finale de LE.

IV.
INFORMATII ADMINISTRATIVE
3)
IV
.3
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
.1
)
IV
.3
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
.2
)
Nu
IV
.3 Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a
.3 documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.03.2016 10:00
Documente de plata: NU
IV
.3
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
.4
)
05.04.2016 10:00
IV
.3
Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
.5
)
IV
.3
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
.6
)
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV
.3
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
.7
)
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV
.3
Conditii de deschidere a ofertelor
.8
)
Data: 05.04.2016 10:30
Locul: Sediul U.M. 01512 Sibiu, str. Revolutiei nr. 3-5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Personalul implicat in procesul de evaluare si decizie in atribuirea contractului si reprezentantii ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.
CONTRACTUL ESTE PERIODIC
1)
Nu

VI. CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
2) COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.
ALTE INFORMATII
3)
I. Departajarea ofertelor cu preturi egale: Daca în urma etapei finale de LE, doi sau ai multi ofertanti sunt clasati
pe primul loc, având acelasi pret, AC va solicita numai acestora depunerea de noi oferte de pret, în plic închis.
Ofertantii respectivi nu vor avea decât dreptul de a îmbunatati pretul ofertat anterior, urmând ca oferta al carei
nou pret (reofertat) este cel mai scazut sa fie declarata câstigatoare. Daca si în urma reofertarii în plic închis,
ofertantii nu vor putea fi departajati, vor deveni incidente prevederile art. 209 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.

34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila încheierea contractului de achizitie publica. II.
Conform prevederilor art. 69^2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, AC are
obligatia de a publica în SEAP denumirea si datele de identificare ale fiecarui operator economic (OE) care
participa la procedura în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant, în decurs de maxim 5 zile de la
expirarea datei limita de depunere a ofertelor, exceptie facând persoanele fizice, pentru care se publica numai
numele. Prin urmare, data fiind necesitatea identificarii tuturor OE participanti la procedura, se vor prezenta în
mod obligatoriu Formularul nr. 11 – Informatii privind asocierea, în original, însotit, dupa caz, de acordul de
asociere întocmit conform Formularului nr. 12, în original, Formularul nr. 13 – Declaratie privind partile din
contract îndeplinite de subcontractanti si specializarile acestora, în original. În situatia în care exista parti din
contract îndeplinite de subcontractanti, ofertantul câstigator va prezenta contractele de subcontractare, în
oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificarea
pentru conformitate cu originalul se face de catre reprezentantul legal/împuternicit al OE, prin înscrierea pe
fiecare pagina certificata a mentiunii „conform cu originalul”, însotita de semnatura persoanei respective.
Prezentarea în mod obligatoriu a acestor documente, reprezinta o cerinta de natura administrativa, strict
necesara pentru îndeplinirea de catre AC a obligatiei sale legale prevazute la art. 69^2 alin. (2) din O.U.G. nr.
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.
CAI DE ATAC
4)
VI
.4
Organism competent pentru caile de atac
.1
)
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
Utilizarea cailor de atac
.2
)
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI
.4
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
.3
)
Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Revolutiei nr. 3-5 , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550170 , Romania , Tel. +40
269432990 , Email: office@armyacademy.ro , Fax: +40 269215554

VI.
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
5)
19.02.2016 11:50

