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Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 02033 IASI
Numar invitatie: 387438 / 22.04.2016
Denumire contract: CONTRACT DE LUCRARI DE REPARATII CURENTE
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1 Sediul social
)
MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 02033 IASI
Cod fiscal: 14593609, Adresa: Str. Penes Curcanu, nr. 2, Iasi, Telefon: +40 232214636, Fax: +40
232215927
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.1.1 Denumire contract:
)
CONTRACT DE LUCRARI DE REPARATII CURENTE
II.1.2
Tip contract: Lucrari
)
II.1.3
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
)
II.1.5 Obiectul contractului:
)
Lucrari de reparatii curente la învelitoarea tip tigla profilata pentru lotul nr. 1.Lucrari de reparatii la
învelitoarea din tabla zincata plana pentru lotul nr. 2.Lucrari de reparatii curente la învelitoarea tip tigla
profilata pentru lotul nr. 3.Lucrari de reparatii curente la învelitoarea tip tigla, reparatii tencuieli interioare si
exterioare, refacere zugraveli si reparatii la sistemul de evacuare al apelor pluviale pentru lotul nr. 4.Lucrari
de reparatii curente la învelitoarea tip tigla profilata pentru lotul nr. 5.Lucrari de reparatii curente la
hidroizolatie pentru lotul nr. 6.Lucrari de reparatii curente la hidroizolatie pentru lotul nr. 7.Reparatii la
reteaua de încalzire pentru lotul nr. 8.Lucrari de reparatii tencuieli, refacere zugraveli, si înlocuire tâmlparie
pentru lotul nr. 9.Reparatii la reteaua de canalizare pentru lotul nr. 10.
II.1.6
CPV: 45261000-4 - Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.2)
)
II.1.7
Impartire pe loturi: Da
)

II.2)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.1
Valoare estimata: 1,214,811.67 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
Garantie de participare

Descriere
Cuantumul garantiei de participare pentru

Garantie de buna executie

lotul I este 1000 lei, lotul II este 900 lei, lotul
III este 2100 lei, lotul IV este 2000 lei, lotul V
este 2200 lei, lotul VI este 1100 lei, lotul VII
este 1200 lei, lotul VIII este 2300 lei, lotul IX
este 1600 lei, lotul X este 1300 lei. Perioada
de valabilitate a garantiei de participare este
cel putin egala cu perioada de valabilitate a
ofertei. Se constituie garantia de participare
conform prevederii art. 86 alin. (1) din H.G.
nr. 925/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare. Cont
RO92TREZ4065005XXX000440 deschis la
Trezoreria Municipiului Iasi, cod fiscal
14593609. Echivalenta pentru o garantie de
participare depusa în valuta se va face la
cursul BNR din data publicarii invitatiei de
participare în SEAP. Garantia de participare
constituita printr-un instrument de garantare
se va depune si în original la sediul
autoritatii contractante si se va încarca în
SEAP pâna la data limita a depunerii
ofertelor. Firmele din categoria I.M.M.
beneficiaza de facilitatile prevazute de
legislatia în vigoare privind reducerea
garantiei de participare (conform art. 16 alin.
2 din legea 346/2004). În acest sens, firmele
din categoria I.M.M. vor depune o declaratie
pe proprie raspundere conform modelului
prezentat la anexa 1 din legea 346/2004 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Garantia de buna executie se constituie în
cel mult 5 zile de la semnarea contractului,
cu perioada de valabilitate pe întreaga
perioada de derulare a contractului.
Cuantumul garantiei de buna executie este
de 10%(5 % I.M.M.) din valoarea fara TVA a
fiecarui contract încheiat. Se constituie
garantia de buna executie conform
prevederilor art. 90 alin. (1)-(3) din H.G. nr.
925/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.

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) Eligibilitatea Pentru demonstrarea neîncadrarii în prevederile articolului 180 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantii
documentatia de atribuire. Declaratia privind eligibilitatea va fi prezentata obligatoriu atât de of ertant cât si de tertul sustinator, daca este cazul. 2) Neîncadrarea î
Pentru demonstrarea neîncadrarii în prevederile articolului mentionat, ofertantii trebuie sa prezinte o declaratie din care sa reiasa ca nu se afla în una din situatiile
ulterioare, conform formularului nr. 2 din fisierul atasat la documentatia de atribuire. Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la articolul 181 din O.U
cât si de tertul sustinator, daca este cazul. Tertul sustinator nu trebuie sa se gaseasca în nici una dintre situatiile care determina excluderea lui din procedura de
ulterioare. 3) Participarea la licitatie cu oferta independenta Ofertantii trebuie sa prezinte privind participarea la licitatie cu oferta independenta, „Certificat ul de pa
atribuire. 4) Neîncadrarea în prevederile art. 69¹ din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare “Declaratia privind neîncadrar ea în prevederile a
atasat la documentatia de atribuire. Se va prezenta atât de catre subcontractant, cât si de tertul sustinator, daca este cazul. Persoane le cu functie de decizie din
atribuire sunt: Aioanei Iftimi, Zaharia Petrica, Balaie Marius Bogdan, Gheorghita Marius Constantin, Patrascu Violeta, Colesc u Gheorghe, Grigoruta Luminita, And
de oficiul registrului comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului sau echivalent pentru persoana fizica / juri dica româna sau straina, obiectul contractul
Informatiile cuprinse în certificatul constatator sau echivalent trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Se pot prezenta în oricare din form
electronica prin serviciul online InfoCert, având încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. Înai nte de transmiterea comunicarii privind
sa prezinte pentru conformitate documentul în original / copie legalizata (în cazul în care a fost depus în copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”).

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Responsabilul tehnic cu executia lucrarilor stabilit de catre operatorul economic sa fie atestat, în conformitate cu Ordinul 777/2003 al Ministerului Lucr
agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere. Pentru responsabilul tehnic cu executia va trebui sa fie depus atestatul emis de M.D.L.P.L., valabil la data li
anterior Ord.777/2003 vor trebui sa detina atestate valabile la data limita de depunere a ofertelor pentru subdomeniul aferent obiectului contractului. Sistemul de
echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indepli nire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pe

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: 09.05.2016 15:00
Data si ora deschiderii ofertelor: Data limita de valabilitate a ofertei: 45 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 09:52

