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Denumire plan

Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 01575 BUCURESTI
Numar invitatie: 386473 / 31.03.2016
Denumire contract: Acord cadru pentru achizitie bilete de avion
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1 Sediul social
)
UNITATEA MILITARA 01575 BUCURESTI
Cod fiscal: 10768686, Adresa: DRUMUL TABEREI NR.9-11, Bucuresti, Telefon: +40
0213185390, Fax: +40 0213185386
I.1.2 Adresa la care se transmit ofertele:
)
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.1.1 Denumire contract:
)
Acord cadru pentru achizitie bilete de avion
II.1.2
Tip contract: Servicii
)
II.1.3
Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
)
II.1.4
Informatii acord-cadru
)
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 24
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: mai multi ofertanti
II.1.5 Obiectul contractului:
)
Servicii prestate de catre entitati juridice specializate în vederea achizitionarii de catre Autoritatea
Contractanta a biletelor de avion pentru zboruri internationale, în functie de necesitatile concrete ale
acesteia. Servicii de transport aerian extern de persoane
II.1.6
CPV: 60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2)
)
II.1.7
Impartire pe loturi: Nu
)

II.2)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.1
Valoare estimata: 557,714.08 RON
)

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

Descriere

Garantie de participare

Ofertantul va constitui o garant.pentru
part.în cuantum de 5.577,14 lei. Garant.de
part.se constituie în conf.cu preved.art.86
din HG925/2006 pentru aprob.normelor de
aplic.a prev.referit.la atrib.contr.de
achiz.publica din OUG34/2006 privind
atrib.contr.de achiz.publ.,a contr.de
conces.de lucrari publice si a contr.de
concesiune de serv.,cu modif.si
complet.ult.Garant.part.poate fi constituita si
în alta moneda decât lei,la un curs de
reconversie afisat de BNR,la data publicarii
invit./anunt.de part.în SEAP.Perioada de
valab.a garant.part.este cel putin egala cu
perioada de valab.a ofertei, respectiv 60 zile
de la data lim.stabilita pentru depunerea
ofertelor,cu posib.de prelungire la
cerere.Daca garant.se constituie prin
instr.de garantare emis in cond.legii de catre
o soc.bancara sau de catre o soc.de
asig.,se va putea utiliza ca model Formularul
nr.8 sau orice alt model agreat de catre
institutia emitenta,cu
cond.respect.preved.art.86 alin.(2–4) din
HG925/2006,cu modif.si complet.ult.Daca
garant.se constituie prin virament
bancar,transferul va fi efectuat în contul
RO15TREZ7065005XXX000104 al
aut.contr.,deschis la Trez.Sect.6.Mod de
prezentare–dovada constit.garant./instr.de
garant.se prezinta în orig.Garant.de
part.emisa în alta limba decât româna va fi
prezentata în orig.si va fi însotita de
traducerea autorizata si legalizata în limba
româna.În cazul ofertan?ilor care se
regasesc în categoria IMM cf.Legii346/2004
(facând dovada în acest sens pâna la data
lim.stabilita pentru depunerea ofertelor)
garan?.de part.se constituie în procent de
50% din cuantumul precizat în document.de
atribuire. (Formular nr.6).Garant.de part.se
va depune pâna la data lim.de depunere a
ofertelor înscrisa în invit.de part.Garant.de
part.constituita printr-un instrument de
garant.emis de o instit.bancara sau de o
soc.de asig.se va depune si în forma orig.la
sediul autori.contr.pâna la data lim.de
depunere a ofertelor(într-un plic sigilat).

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 prof esiei

Descriere: 1) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Conditi e de calificare: Ofertant
judecatoresti pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau spalare de bani. Modalitatea de îndeplinire: Declara
180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul nr.1) 2) Declaratie privind neîncadrarea în preve derile art. 181 din OUG nr.34/2006, c
candidatul/ofertantul din tara în care nu se emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile u
OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de îndeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal privind n
(Formularul nr.2 ) 3) Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" (în baza Ordinului 314/2010 emis de Autoritatea Nationala pentru Reg

participare la licitatii cu oferta independenta). Documente de confirmare: ofertantul va prezenta o declaratie pe propria ras pundere (Formularul nr.3) prin care se
concurenta 4) Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si comp letarile ulterioare Conditie de calificar
completarile ulterioare nr.34/2006. Modalitatea de îndeplinire: ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere pri n care specifica faptul ca nu se încadre
(Formularul nr. 10) Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante defi nite conform art. 3 lit.s 2 din OUG nr.34/2
emise în legatura sau pentru procedura de atribuire sunt urmatoarele): Daniel LAZAR, Cristinel RISTEA, Alexandra MIRONICA, Cr ina BARCAN, Ana BAIDAC, V
CELMARE. 1) Pentru persoanele juridice române Modalitatea de îndeplinire: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe l
CAEN aferente acestora. Informa?iile cuprinse în acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice straine M
atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Pentru persoane fizice - se vor prezenta docu
conformitate cu prevederile legale din ?ara în care ofertantul este rezident. 2) Acreditare membru /agent acreditat I.A.T.A. pentru ofertant, ca persoana juridica (A
de îndeplinire: - Se vor prezenta documente care atesta calitatea de membru/agent autorizat I.A.T.A. al ofertantului, valabile la data limita s tabilita pentru depune

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Implementarea Standardului de Management al Calitatii în conformitate cu ISO 9001: 2008. Condi?ie de calificare : Ofertantul va prezenta un certifica
9001: 2008 un sistem de management al calitatii. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea de c
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: EUR
Data limita de depunere a ofertelor: 18.04.2016 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: 30.03.2016 08:20

