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Denumire plan

Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 01357 BUCURESTI
Numar invitatie: 385961 / 18.03.2016
Denumire contract: Furnizarea de materiale pentru stingerea incendiilor
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1 Sediul social
)
UNITATEA MILITARA 01357 BUCURESTI
Cod fiscal: 4265884, Adresa: BD. GHENCEA NR.43A SECTOR 6, Bucuresti, Telefon: +40
0214106979, Fax: +40 0214106979
I.1.2 Adresa la care se transmit ofertele:
)
in SEAP
I.1.3 Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
)
In SEAP

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)
Furnizarea de materiale pentru stingerea incendiilor
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): 12
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.
Obiectul contractului:
5)
Încheierea unui acord cadru, urmat de contracte subsecvente în vederea achizitionarii de materiale pentru
stingerea incendiilor Reperele asociate loturilor din acordului cadru se gasesc în anexa B.
II.1.
CPV: 35111200-7 - Materiale de stingere a incendiilor (Rev.2)
6)
II.1.
Impartire pe loturi: Da
7)

II.2)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.
Valoare estimata: 497,523.6 RON
1)

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.
Conditii suplimentare, garantie de participare
1)
Conditii suplimentare
Denumire
Garantie de participare

Descriere
Cuantumul garantiei de participare este de

Garantie de buna executie

9950.47 lei. Cuantumul pe loturi se gaseste
în Anexa B. Perioada de valabilitate a
garantiei de participare este cel putin egala
cu perioada de valabilitate a ofertelor .
Forma de constituire: conform prevederii
art.86 alin1 din HG 925/2006.(pentru
virament bancar contul de depunere este:
RO91TREZ7065005XXX005526 deschis la
Trezoreria Sectorului 6, Beneficiar
:U.M.01357 Bucuresti, cod fiscal : 4265884)
.Dovada constituirii garantiei va fi introdusa
în SEAP, în rubrica specifica si se va
depune la sediul autoritatii contractante in
original pâna la data depunerii ofertelor. În
cazul IMM-urilor se aplica prevederile Legii
346/14.07.2004.Declaratia pe propria
raspundere a
reprezentantului/reprezentantilor legal/legali
al/ai întreprinderii interesate în încadrarea
în categoria întreprinderilor mici si mijlocii
va fi introdusa în SEAP, însotind dovada
constituirii garantiei de participare.Data la
care se va face echivalenta leu/alta valuta
este 19.03.2016.
În cuantum de 5% din valoarea contractului
subsecvent fara tva în lei, si se constituie
conform art.90 din HG925/2006.În cazul
IMM-urilor se aplica prevederile Legii
346/14.07.2004

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 profesiei

Descriere: 1.Declaratie privind eligibilitatea-completarea Formularului 1 – SECTIUNEA FORMULARE - o declaratie pe propria raspundere, în temeiul art.180 din
instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. 2.Declaratie privin
declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca ofertantul nu se încadreaza în situatiile prevazute la art.181din OUG 34/2006 Certificat de atestare fiscala
taxele catre stat precum si contributiile de asigurari sociale de stat eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi a
economic are obligatii de plata, din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul l
operatorul economic va prezenta o declaratie pe propria raspundere, cu privire la sediile secundare pentru care se inregistreaza obligatii de plata si care va fi ins
emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici vor depune o declaratie pe propria raspundere potriv
Ordinul 509/2011 emis de ANRMAP 3.2.Pentru persoane juridice/fizice straine:ofertantii vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile comp
scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local,in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Ofertantii care prezinta certificate fiscale c
cadru. În masura în care operatorii economici prezinta înlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente în dome
oferta independenta-Formularul 3 – SECTIUNEA FORMULARE - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr.314/12.10.2010
art. 691 din OUG 34/2006 – conflictul de interese -Formularul 4 – SECTIUNEA FORMULARE - o declaratie pe propria raspundere, în temeiul art. 691 din OUG 3
ceea ce priveste procedura de achizitie sunt:CÎRLIG Florin-comandant BUHUS Valentin -inginer sef STEFANESCU Aurora -contabil sef NEDELCU Victor-prese
certificatului constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespo

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Completarea Formularului 6 – SECTIUNEA FORMULARE reprezentând „Lista principalelor livrari de bunuri efectuate in ultimii 3(trei) ani” continând v
sau clienti privati. Aceasta lista va fi însotita de cel putin un document/certificat din ultimii 3 ani (contracte, procese verbale de receptie, etc.) prin care sa se conf
fac obiectul acordului cadru. Ofertantul va face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent;
concludent indeplinirea cerintei:de exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata etc., similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea
nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

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

2)

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
1)
IV.2.
Se va organiza licitatie electronica: Nu
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: 30.03.2016 15:00
Data si ora deschiderii ofertelor: 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: 16.03.2016 13:25

