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Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 01764
Numar invitatie: 385888 / 15.03.2016
Denumire contract: Acord cadru având ca obiect achizitia de produse agroalimentare din compunerea normei 12 B
si 12 D, pentru personalul din U.M. 01764 Braila si din unitatile arondate
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1 Sediul social
)
UNITATEA MILITARA 01764
Cod fiscal: 27124086, Adresa: Str. CALARASI, NR. 309, Braila, Telefon: +40
0239684547/142/137, Fax: +40 0239614288
I.1.2 Adresa la care se transmit ofertele:
)
Str. CALARASILOR, NR. 309, Braila, Romania, cod postal: 810311, telefon:+40 0239684547/142/137,
fax:+40 0239614288, persoana de contact:Daniel Turcu
I.1.3 Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
)
Str. CALARASILOR, NR. 309, Braila, Romania, cod postal: 810311, telefon:+40 0239684547/142/137,
fax:+40 0239614288, persoana de contact:Daniel Turcu

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 având ca obiect achizitia de produse agroalimentare din compunerea normei 12 B si 12 D,
pentru personalul din U.M. 01764 Braila si din unitatile arondate

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): 9
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.
Obiectul contractului:
5)
Achizitionarea de produse agroalimentare din compunerea normei 12 B si 12 D, pentru personalul din U.M.
01764 Braila si din unitatile arondate
II.1.
CPV: 03222210-8 - Lamai (Rev.2)
6)
II.1.
Impartire pe loturi: Da
7)

II.2)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.
Valoare estimata: 220,316.32 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

Garantie de buna executie

Descriere
Cerinta impusa - se constituie conf. art. 86
alin.(1) din H.G nr. 925/2006. Poate fi
constituita si în alta moneda decât lei, la un
curs de schimb afisat de B.N.R, din data
anterioara datei limita de depunere a
ofertelor cu 5 zile. Cuantumul pentru fiecare
lot în parte, este specificat in anexa B Informatii privind loturile. Perioada de
valabilitate: 90 zile de la termenul limita
stabilit pentru depunere a ofertelor. Daca
se constituie prin instrument de garantare
emis in conditiile legii de catre o societate
bancara sau de catre o societate de
asigurari, se va putea utiliza Formularul nr.
3 sau orice alt model agreat de catre
institutia emitenta, cu conditia respectarii
art. 86 alin. (2)–(4) din H.G. nr. 925/2006.
Se poate constitui ?i prin virament bancar,
caz in care transferul va fi efectuat în contul
RO85 TREZ 1515 005X XX00 6967
deschis la trezoreria Braila sau in numerar
la casieria autoritatii contractante. În cazul
depunerii prin trezorerie, ofertantii vor
prezenta extras de cont, cel mai tarziu la
data si ora deschiderii ofertelor, pentru a
dovedi virarea sumei în contul autorita?ii
contractante. Ofertantii care nu fac dovada
depunerii garantiei prin propriul extras de
cont vor fi exclusi de la procedura. Mod de
prezentare – dovada constituirii
garantiei/instrumentul de garantare se
prezinta în original. În cazul depunerii de
oferte în asociere, garantia trebuie
constituita în numele asocierii si sa
mentioneze ca acopera în mod solidar toti
membrii grupului de operatori economici.
Garantia emisa în alta limba decât româna
va fi prezentata în original si va fi însotita
de traducerea autorizata si legalizata în
limba româna. In cazul ofertantilor care se
regasesc in categoria IMM-urilor, conf. Legii
nr. 346/2004 (facând dovada in acest sens
pana la data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor) garantia se constituie
in procent de 50% din cuantumul precizat in
documentatia de atribuire.
Cerin?a impusa - se constituie garantie de
buna executie în cuantum de 10 % din
valoarea , fara TVA a fiecarui contract
subsecvent. Mod de constituire a garantiei
de buna executie a contractului: conform
art. 90 alin. (1) si alin. (2) din H.G.
925/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare. În cazul în care garantia de buna
executie se va constitui prin scrisoare de
garantie bancara, se va utiliza Formularul
nr. 11. In cazul ofertantilor declara?i
câ?tigatori în urma etapei finale de licita?ie
electronica, care se regasesc in categoria

IMM-urilor, conform Legii nr. 346/2004
(facând dovada in acest sens pana la data
limita stabilita pentru depunerea ofertelor),
garantia de buna execu?ie se constituie in
procent de 50% din cuantumul precizat in
documentatia de atribuire.

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. Cerin?a impusa - Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantii vor pre
Cerin?a impusa - Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantii vor prezenta Formula
prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, vor trebui prezentate si de tertul sustinator [doar lit. a), c 1) si d)], daca este
atestare fiscala: - pentru persoanele juridice române: - eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul so
lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatul de atestare fiscala poate fi prezentat în una din formele original/cop
- vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obliga
Certificatul poate fi prezentat în una din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. - Certificat privind plata impozitelor si
scadente fata de bugetul local la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatul poate fi prezentat în una d
persoanele juridice straine - vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dove
legislatia din tara de rezidenta. Certificatul poate fi prezentat în una din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Nota sau catre bugetul local, vor fi respinse, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 9, alin.1 din ordinul 509/2011 al ANRMAP, in care operatorii economici prezinta inl
domeniu. 3. Cerin?a impusa - participarea la licitatie cu oferta independenta. Ofertantii vor prezenta Formularul nr. 8 -“Certificat de participare la licitatie cu oferta
314/2010 al ANRMAP; 4. Cerin?a impusa - neîncadrarea în prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006. Ofertan?ii vor prezenta Formularul nr. 9 -„Declaratie priv
semnata de reprezentantul legal al ofertantului/ /ofertantii asociati/tert sustinator, stampilata si datata. Ofertantii vor depune anexat Formularului 9, Certificat cons
actiuni. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ma
TURCU, Daniel ZAINEA, Iulian OLTEANU, Mioara GUZGANU, Dumitru MADULAREA si Sandu BLANARU. Nota: - în cazul depunerii unei oferte în asociere, ce
exceptia Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, care se va prezenta pentru asociere. - cerintele 1, 2 si 4 vor fi demonstrate si de tertul sus
III.2).2) din fisa de date, invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta persoana neputând fi în situatia care determina excluderea din proce
– ofertantii vor face dovada ca au in domeniul de activitate producerea si/sau comercializarea produselor ce fac obiectul acordului-cadru, în functie de lotul/loturil
original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Informatiile cuprinse în certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depu
domeniul de activitate producerea si/sau comercializarea produselor ce fac obiectul acordului-cadru, în functie de lotul/loturile pentru care depun oferta, VOR FI
originalul”, înainte de transmiterea rezultatului procedurii de atribuire, ofertantii clasati pe primul loc la fiecare lot de produse, vor prezenta Certificat constatator î

Capacitatea economica si financiara

Descriere: Cerin?a impusa – cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014)sa fie egala cel putin cu valoarea estimata a celui mai mare contract subs
2 – 24.898,16 lei; lot 3 – 23.623,44 lei, lot 4 – 54.198,72 lei; lot 5 – 25.720,20 lei; lot 6– 19.031,76 lei, lot 7 – 805,56 lei; lot 8 – 12.218,70 lei, lot 9 – 54.904,10 lei
pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerin?a impusa - implementarea Standardului de Management al Calitatii în conformitate cu ISO 9001 sau echivalent Pentru informatii suplimentare
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 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. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
1)
S.E.A.P.
IV.3.
Limba de redactare a ofertei: Romana
2)
IV.3.
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
3)
IV.3. Data limita de depunere a ofertelor: 24.03.2016 09:00

4)
IV.3.
Data si ora deschiderii ofertelor: 24.03.2016 10:00
5)
IV.3.
Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
6)

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: 15.03.2016 08:58

