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Denumire plan

Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 01784
Numar invitatie: 387456 / 21.04.2016
Denumire contract: Furnizarea de produse agroalimentare pentru hrana câinilor
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1 Sediul social
)
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 01784
Cod fiscal: 2574140, Adresa: STR. T. VLADIMIRESCU, NR.47, Ramnicu Valcea, Telefon: +040
250739601, Fax: +40 250735673
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 produse agroalimentare pentru hrana câinilor
II.1.
Tip contract: Furnizare
2)
II.1.
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
3)
II.1.
Obiectul contractului:
5)
Furnizarea de produse agroalimentare pentru hrana caini, conform tabelului: Nr. Crt. Denumire produse
Cantitati (kg/L/buc) Minime (contractate) Maxime (contractate) 1 Carne de porc 1246 kg 2278 kg 2 Carne
de vita 1246 kg 2278 kg 3 Carne de pasare 2492 kg 3240 kg 4 Subproduse de carne 3382 kg 5073 kg 5
Pâine alba 7850 kg 11695 kg 6 Hrana umeda pentru câini 4361 kg 6490 kg 7 Hrana uscata pentru câini
adulti 2195 kg 3270 kg 8 Hrana uscata pentru catelusi si catele în lactatie 858 kg 1278 kg 9 Oua de gaina
375 buc 525 buc 10 Ulei alimentar de floarea soarelui 480 litri 715 litri 11 Sare comestibila 218 kg 325 k g
12 Lapte praf 120 kg 150 kg 13 Malai 4361 kg 6497 kg - Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea
estimata a prezentei proceduri în functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima
reprezinta si valoarea posibelelor suplimentari; - autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a suplimenta
cantitatile minime ale produselor pâna la cantitatile maxime conditionat de resursele financiare alocate prin
buget cu aceasta destinatie, sau se modifica efectivele de animale ca urmare a restructurarii, transformarii,
reorganizarii sau ca urmare a unor situatii care nu au putut fi prevazute la data publicarii documentatiei.
Optiuni: Posib. prelung ctr. max4 luni(01.01.2017-30.04.2017), act adit,cf. art.6pct(3)HG925/2006
II.1.
CPV: 15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)
6)
II.1.
Impartire pe loturi: Da
7)

II.2)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.
Valoare estimata: 175,823.16 - 268,364.56 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
Se solicita garantie de participare care se
va constitui prin virament bancar sau printrun instrument de garantare emis în
conditiile legii de o societate bancara ori de
o societate de asigurari, care se prezinta în
original. Garantia de participare se poate
depune si cu ordin de plata în contul
autoritatii contractante
RO21TREZ6715005XXX000129, deschis
la TREZORERIA Rm. Vâlcea, C.I.F.
2574140. Ordinul de plata se va depune
scanat în SEAP. Cuantumul garantiei de
participare este cel prevazut în Anexa BInformatii privind loturile. Garantia de
participare va fi însotita de un centralizator
cu loturile pentru care s-a depus garantia.
Fiind procedura online, pe lânga depunerea
în SEAP a garantiei de participare, aceasta
se va depune si în original la sediul
autoritatii contractante. Dovada constituirii
garantiei de participare trebuie sa fie
prezentata cel mai târziu la data si ora
stabilite pentru depunerea ofertelor.
Perioada de valabilitate a garantiei de
participare este cel putin egala cu perioada
de valabilitate a ofertei. Data de referinta la
care se face evaluarea leu / alta valuta, va
fi data publicarii invitatiei de participare în
SEAP. Echivalenta leu / valuta se va
determina aplicând cursul BNR de la data
publicarii invitatiei de participare în SEAP.
În cazul ofertantilor din categoria
intreprinderilor mici si mijlocii (daca fac
dovada în acest sens prin prezentarea
documentelor prevazute in Legea nr.
346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu
modificarile ulterioare), garantia de
participare se poate constitui in procent de
50% din cuantumul precizat mai sus,
conform prevederilor art. 16(2) din Legea
nr. 346/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Se solicita garantie de buna executie care
este de 10 % din pretul contractului, lei fara
TVA si se constituie conform prevederilor
art. 90 (1), (2) din HG 925/2006, cu
modificarile ?i completarile ulterioare . Se
prezinta în original . Constituirea garantiei
de buna executie se va face în termen de
maxim 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului; Operatorii economici care se
gasesc în categoria întreprinderilor mici si
mijlocii, conform Legii 346/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare,
beneficiaza de o reducere de 50% din
cuantumul precizat, daca vor prezenta acte
doveditoare ca se încadreaza în categoria
întreprinderilor mici si mijlocii.

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: Se solicita:1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006, în conformitate cu Formularul nr. 1. Docu
si de tertul sustinator, daca este cazul. 2.Declaratie, completata în conformitate cu prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 Formularul nr. 2 . Documentele solici
depuse si de tertul sustinator, daca este cazul. 3.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe r
din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru oferta
ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document consid
stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara res pectiva. În cazul în care în tara de origin
alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, în conformitate cu prevederile art.182 alin. (3), autoritatea contractan
legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asocia
prezentat in copie, ofertantul are obligatia prezentarii acetuia ]n original sau copie legalizata , pentru verificarea confor mitatii, numai la solicitarea auoritatii contra
din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. În masura în
solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG 925/2006. Înt r-o astfel de situatie devin aplicabile pre
conformitate cu prevederile art.182 alin. (1) autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se înca
acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise d
stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181,
propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui
competente în acest sens.In cazul in care certificatul solicitat este preyentat in copie, ofertantul are obligatia prezentarii acetuia ]n original sau copie legalizata , p
la solicitare. 5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010, conform Formular nr.3. 6.Declar
Formular 4. Lista persoanelor cu functii de decizie în cadrul U.M. 01784 Rm. Vâlcea în ceea ce priveste organizarea , derularea si finalizarea prcedurii de atribuir
procedura de atribuire): Marin Dan, Saracu Catalin, Nedelcu Robertino, Popescu Ion, Balaceanu Ion, Dicu Ion, Rosoga Constantin, Ruiu Marius, Nicu Emilian, C
Stoican Claudiu. In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise în limba româna se va prezenta si traducerea autorizata si legalizata in limba româna. Ope
legalizata a acestora în limba româna. Se solicita:Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa r
valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Din certificat trebuie sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea si/
româna se va prezenta si traducerea autorizata si legalizata in limba româna. În cazul în care certificatele solicitate sunt prezentate în copie, ofertantul are obliga
solicitarea autoritatii contractante, în termen de trei zile de la solicitare. Operatorii economici nereziden?i (straini) vor prezenta documentele înso?ite de traducere

Capacitatea economica si financiara

Descriere: Fisa de informatii generale cu declaratia privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 (trei) ani financiari încheiati, completata în conformitate cu F
decât valoarea minim estimata a contractelor, pâna la 31.12.2016, lei fara TVA , respectiv: Carne de porc – 27935,32 lei, Carne de vita – 33517,40 lei, Carne de
umeda pentru câini– 114868,74 lei, Hrana uscata pentru câini adulti – 44738,18 lei, Hrana uscata pentru catelusi si catele în lactatie – 21077,36 lei, Oua de gain
praf – 3340,80 lei, Malai – 19450,06 lei (exceptie: persoanele juridice nou-înfiintate vor prezenta cifra de afaceri doar pentru anii scursi de la data înfiintarii). Nota
produsul pentru care agentul economic participa la procedura, ci se refera la întreaga cifra de afaceri a agentului economic pe parcursul desfasurarii activitatii sa
parte. În cazul în care ofertantul participa la atribuirea unuia sau a mai multor produse, îndeplinirea cerintei minime se ve rifica pentru fiecare produs în parte. Ofe
de afaceri pe ultimii trei ani în proportie de 50% din valoarea impusa ca cerinta minima. Autoritatea contractanta va lua în considerare si data la care operatorul e
de îndeplinire a cerintei, la calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an în parte. În cazul in care sust
ANGAJAMENT privind sustinerea financiara a cifrei de afaceri (globala sau în domeniu) a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici conform Form
româna se va prezenta si traducerea autorizata si legalizata in limba româna Pentru informatii suplimentare privind modalitat ea de indeplinire a nivelul(urilor) min

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Cerinta nr.1: Existenta utilajelor de transport autorizate sanitar veterinar, de care dispune operatorul economic pentru transportul alimentelor si indep
transport de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare (conform Formularului 9 din Sectiunea Formulare
si/sau Document de înregistrare pentru siguranta alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimala, valabile la data limit
specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calitatii Se va
angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, responsabil pentru îndeplinirea contractului de ac hizitie publica. (conform Formularului 8 din Sectiunea
îndeplinirea contractului de achizitie publica , numele, specializarea si experienta fiecaruia, precum si activitatile la care va participa. În aceasta lista se va specif
contractelor la nivelul carora au fost furnizate produse similare în ultimii 3 ani completata în conformitate cu Formularul 7 din Sectiunea Formulare. În lista contra
urmatoarele : date despre contract: denumire, beneficiar, autoritate contractanta, durata, perioada, valoarea contractului, pozitia ofertantului in cadrul contractulu
similara: ofertantul va demonstra ca a livrat produse similare prin cel putin un contract sau la nivelul mai multor contracte , insotita de certificate/documente emis
nivelul carora se face dovada experientei similare se va raporta de la data limita de depunere a ofertelor. Cerinta nr.1: Certificare ISO sau echivalent în termen d
are implementat si mentine un sistem de management al calitatii conform conditiilor din standardul SR EN ISO 22000:2005- Sistem de management al sigurante
operatorul economic respectiv, în masura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, cu valabilitate la data limit
indeplinire a 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: 06.05.2016 15:00
Data si ora deschiderii ofertelor: Data limita de valabilitate a ofertei: 90 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: 21.04.2016 14:26

