Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 02494
Numar anunt: 166985 / 29.03.2016
Denumire contract: Acord cadru de furnizare motociclete multirol pentru politia militara si casti de protectie
motociclist
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
Planuri anuale de achizitii publice
An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
UNITATEA MILITARA 02494
Adresa postala: Str. Gheorghe Cantacuzino, nr.257 , Localitatea: Ploiesti , Cod
postal: 100466 , Romania , Punct(e) de contact: DAN NITA , Tel. +40
244582942 , Email: um2494@artelecom.net , Fax: +40 244582944 , Adresa profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE
PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI
OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI
CONTRACTANTE
Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)

DESCRIERE

II.1.
Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
1)
Acord cadru de furnizare motociclete multirol pentru politia militara si casti de protectie motociclist
II.1. Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
2)
serviciilor
Furnizare

Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul U.M.01575 Bucuresti, strada Drumul Taberei, nr.7H, sector 6
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.
Anuntul implica
3)
Incheierea unui acord-cadru
II.1.
Informatii privind acordul-cadru
4)
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 66,245.01 si 225,233.05 EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui pe parcursul
acordului cadru câte unul anual. Primul contract subsecvent, în valoare estimata maxima de: corespunzatoare lotului 1: 65.358,01 euro fara TVA, - corespunzatoare lotului 2: 887,00 euro fara TVA, se va
atribui în termen de maxim 15 zile de la data încheierii acordului cadru si va avea ca durata de valabilitate data
de 31.12.2016. Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale acordului cadru: - Lotul 1: - cantitate minima: 5
motociclete - cantitate maxima: 17 motociclete - Lotul 2: - cantitate minima: 5 casti protectie motociclist cantitate maxima: 17 casti protectie motociclist Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale unui contract
subsecvent: - Lotul 1: - cantitate minima: 2 motociclete - cantitate maxima: 5 motociclete - Lotul 2: - cantitate
minima: 2 casti protectie motociclist - cantitate maxima: 5 casti protectie motociclist Valoarea celui mai mare
contract subsecvent, fara TVA, care se estimeaza a fi atribuit este de: - aferenta lotului 1: 65.358,01 euro, aferenta lotului 2: 887,00 euro. Cantitatile estimate minime si maxime posibil a se achizitiona printr-un contract
subsecvent precum si cele corespunzatoare acordului cadru sunt specificate si în anexa nr.B. Valoarea
estimata a celui mai mare contract subsecvent posibil a se atribui în baza acordului cadru, corespunzatoare
fiecarui lot de autoturisme este specificata si în anexa nr.B.
II.1.
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
5)
Acordul cadru are ca obiect achizitionarea de motociclete multirol pentru politia militara si casti de protectie
motociclist in cantitatile estimate la cap.II.1.4.
II.1.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
6)
34410000-4 - Motociclete (Rev.2)
18444000-3 - Articole de protectie pentru cap (Rev.2)
II.1.
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
7)
Da
II.1.
Impartire in loturi
8)
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.
Vor fi acceptate variante
9)
Nu

II.2)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.
Cantitatea totala sau domeniul
1)
Acordul cadru are ca obiect achizitionarea unui numar estimat maxim de:
- 17 motociclete multirol pentru politia militara,
- 17 casti protectie motociclist,
Valoarea estimata fara TVA: intre 66,245.01 si 225,233.05 EUR
II.2.
Optiuni
2)
Nu

II.3)

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU
FINALIZARE
48 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1
Depozite valorice şi garantii solicitate
.1)
Garantiile pentru participare pentru fiecare lot de produse sunt specificate în anexa B a Fisei de date si in
anexa nr. 1 la Documentatia descriptiva. Garantia de participare se depune în etapa a II-a a procedurii doar de
catre candidatii calificati, invitati sa depuna oferte în cadrul acesteia. Gar. de particip. solicitata reprezinta
1,5% din valoarea estimata maxima a acordului cadru pentru fiecare lot de produse. Gar. de particip. se va
constitui în lei. Gar. de particip. solicitate aferente fiecarui lot de produse, exprimate in euro, sunt specif. in
anexa B. Echivalenta euro/leu precum si echivalenta alta valuta/leu (pentru garantia constituita in alta
moneda) se vor efectua la cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de particip. în SEAP. Modul de
constituire: - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate
bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta
în documentatia de atribuire, sau - prin depunerea la casieria aut. contr. a unui ordin de plata sau fila cec, cu
conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor. Contul – Sume de mandat – în
care se poate executa viramentul este RO61TREZ5215005XXX009873, deschis la Trezoreria Ploiesti. I.M.M.urile pot constitui gar. de particip. în valoare de 50% din cuantumul gar. de particip. specificata în anexa B si in
anexa nr.1 la Documentatia descriptiva. Pentru demonstrarea faptului ca operatorul economic face parte din
categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii - IMM (si beneficierea de reducerea de 50% a cuantumului garantiei
pentru participare respectiv garantiei de buna executie) se vor depune Formularele III.1.1 respectiv III.1.2.
Gar. de particip. este valabila cel putin pe perioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la data limita de
depunere a ofertei). 1) Garantia de buna executie reprezinta 5% din valoarea contractului subsecvent (2,5%
din valoarea contractului in cazul IMM-urilor) si se constituie pentru fiecare contract subsecvent atribuit. 2)
Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie în
conformitate cu prevederile art.90 din HG-925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile
art.86. alin.(2)-(4) se aplica în mod corespunzator. Garantia de buna executie se va elibera în cel mult 14 zile
de la data îndeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca autoritatea
contractanta nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.
III.1
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
.2)
Bugetul de stat
III.1
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
.3)
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
.4)
Nu

III.2)

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2 Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
.1) comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta: Demonstrarea participarii la procedura în concordanta cu regulile de concurenta
Modalitate de îndeplinire:
1. Certificat de participare la negociere cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii
Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea în aplicare a
certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, completat conform Formularului III.2.1.
Cerinta: Neîncadrarea în vreuna din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006
Modalitate de îndeplinire:
2. Declaratie privind neîncadrarea în vreuna din situatiile prevazute la art. 69^1 (evitarea conflictului de
interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formularului III.2.2.
Interdictiile se refera la relatiile candidatului/candidatului asociat/subcontractantului/ tertului sustinator cu
persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, respectiv: colonel dr. Baboianu Costel,
colonel Nita Dan, colonel Ghemu Florea, capitan Draghici Andreea, locotenent colonel inginer Gheorghe
Marius, locotenent colonel David Cristian, maior Nedelcu Marian, maistru militar principal Tocitu Daniel,
personal civil contractual Harabagiu Rodica, personal civil contractual Savu Elena Roxana.
Cerinta: Neîncadrarea în vreuna din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006.
Modalitate de îndeplinire:
3. Declaratie privind eligibilitate (neîncadrarea în vreuna din situatiile prevazute la art.180 din O.U.G.34/2006
cu modificarile si completarile ulterioare), completata conform Formularului III.2.3.
Cerinta: Neîncadrarea în vreuna din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.
Modalitate de îndeplinire:
4. Declaratie privind neîncadrarea în vreuna din situatiile prevazute la art.181 din O.U.G.34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formularului III.2.4
NOTA:
a) Documentele solicitate la pct.1-4 se vor depune în original.
b) Autoritatea contractanta va exclude de la procedura orice candidat care se încadreaza în vreuna din
situatiile prevazute la art.69^1, art.180 si art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
c) Documentele solicitate pentru neîncadrarea în prevederile art.180, art.181 lit. a), c)1 si d) / OUG 34/2006 si
respectiv „Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1/OUG34/2006” vor fi depuse si de tertul
sustinator, daca este cazul. 1. Cerinta: Demonstrarea formei de înregistrare
Modalitatea de îndeplinire: Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe
lânga Tribunalul teritorial. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data
limita de depunere a candidaturilor.
NOTA:
a) Pentru a fi valabil, documentul solicitat la pct. 1 trebuie sa fie prezentat:
- în original, sau
- în copie legalizata, sau
- în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” sub semnatura si stampila ofertantului.
b) Înainte de comunicarea rezultatului procedurii, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe
primul loc, pentru conformitate, certificatul constatator emis de ORC în original sau copie legalizata.
III.2
Capacitatea economica si financiara
.2)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2
Capacitatea tehnica
.3)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2
Contracte rezervate
.4)
Nu

III.3)

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
.1)
Nu
III.3 Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului
.2) responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)

TIPUL PROCEDURII

IV.1
Tipul procedurii
.1)
Negociere accelerata
AC a hotarât sa se prevaleze de prev.art.110 alin.(1)lit.a)din OUG-34/2006,iar,din motive de urgenta si
obiective, nu pot fi respectate prev. art.113 alin.(1)din OUG-34/2006, întrucât:1.Este necesara achiz.cât mai
urgenta a motocicletelor multirol si castilor de protectie pentru dotarea cât mai urgenta cu resp.produse a
structurilor de politie militara din fortele terestre începând cu 2016, pentru cresterea gradului de mobilitate al
acestora si rezolvarea misiunilor complexe de patrulare si însotire pe teritoriul national;2.AC a mai desfasurat
o licit. desc.care a avut anuntul de part.nr.165220/29.10.2015 pentru achiz.de motociclete multirol si casti
protectie motociclist,procedcare a fost anulata în 23.02.2016 datorita lipsei de oferte admisibile, fapt ce a
determinat o întârziere în dotarea cu motociclete si casti protectie motociclist a struct.de politie militara prin
arib. primului ctr.subs. aferent anului 2016, întârziere ce nu se datoreaza vreunei actiuni/inactiuni a AC
delegate
IV.1
Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
.2)
Numar de agenti economici preconizat: 3
Vor fi select.candid.care indeplinesc crit.de calif. si selectie solic. la cap.III.2.1.a) si cele solicitate la
cap.III.2.1.b). Docum. de calif. sunt specificate la cele 2 capit.antementionate.
IV.1
Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
.3)
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care
trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu

IV.2)

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2
Criterii de atribuire
.1)
Pretul cel mai scazut
IV.2
Se va organiza o licitatie electronica
.2)
Da
Consta într-un proces repetitiv de ofertare, utilizându-se suportul tehnic oferit de Sistemul Electronic de
Achizitii Publice (SEAP). - La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici înregistrati
în SEAP conform prevederilor H.G. 1660/2006, art.42. - Ofertele operatorilor economici care nu sunt înscrisi in
SEAP sunt considerate retrase în perioada de valabilitate, conform art.38 alin.(4) din H.G. 925/2006 cu

modificarile si completarile ulterioare. - Autoritatea contractanta va invita prin intermediul SEAP sa participe la
aceasta etapa doar candidatii selectati, care sunt înregistrati în SEAP si care au depus oferte ce au fost
declarate admisibile. - Obiectul procesului repetitiv: preturile unitare ale produselor ce fac obiectul achizitiei,
pentru fiecare lot. Ofertele depuse de catre operatori nu pot decât sa îmbunatateasca (în sensul micsorarii
preturilor) ofertele depuse anterior organizarii acestei etape electronice. - Nu sunt impuse limite valorice pâna
la care elementele procesului repetitiv (preturile unitare pentru fiecare lot de produse pot fi îmbunatatite. În
cazul în care ofertele financiare finale, puse la dispozitia autoritatii contractante de catre SEAP prin
clasamentul dupa finalizarea etapei finale de licitatie electronica prezinta un pret neobisnuit de scazut în raport
cu ceea ce urmeaza a fi furnizat astfel cum este prevazut la art. 202 alin.1.^1 din OUG-34/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va solicita clarificari astfel cum este prevazut la art.202 din
OUG-34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. - În orice moment, în cursul desfasurarii licitatiei
electronice, se vor pune la dispozitia operatorilor economici informatiile necesare determinarii pozitiei pe care
acestia o ocupa în clasament. Nu se vor dezvalui informatii privind identitatea ofertantilor sau noile preturi. Pe parcursul desfasurarii etapei finale de licitatie electronica nu se va utiliza pasul de licitare, operatorii
economici participanti realizând prin intermediul SEAP transmiterea noilor oferte micsorate ca pret, pentru
fiecare lot de produse. - Informatii relevante la echipamentul folosit, conditiile concrete de realizare a licitatiei
electronice se obtin de la operatorul SEAP (www.e-licitatie.ro). Operatorul SEAP va transmite electronic si
simultan tuturor participantilor la etapa finala de licitatie electronica invitatia la reofertare. - Etapa finala de
licitatie electronica se va desfasura ÎNTR-O SINGURA RUNDA, având durata de o zi. La momentul finalizarii
etapei finale de licitatie electronica, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante
clasamentul.

IV.3)

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
.1)
IV.3
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
.2)
Nu
IV.3 Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau
.3) a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.04.2016 14:00
Documente de plata: NU
IV.3
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
.4)
11.04.2016 10:00
IV.3
Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
.5)
IV.3
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
.6)
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
.7)
IV.3
Conditii de deschidere a ofertelor
.8)
Data: 11.04.2016 12:00
Locul: Sediul autoritatii contractante, strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, nr.257, Ploiesti,judetul Prahova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Comisia de evaluare si reprezentantii autorizati ai candidatilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3)

ALTE INFORMATII
1. Daca, în urma etapei de licitatie electronica, vor fi clasati pe locul I mai multi ofertanti (cu oferte financiare
egale), autoritatea contractanta va solicita o noua oferta financiara numai acelor ofertanti pentru loturile la care
s-au înregistrat preturi egale. Noua oferta financiara va fi depusa, în plic sigilat, la sediul UM 02494 Ploiesti
pâna la o data specificata de autoritatea contractanta cand solicita noua oferta de pret. Daca ofertantul nu mai
doreste sa depuna înca o oferta financiara, aceasta va anunta, în scris, autoritatea contractanta. În acest caz
pentru stabilirea câstigatorului se va lua în calcul oferta depusa initial la sediul autoritatii contractante. În cazul
în care niciun ofertant din cei cu oferte egale/lot în urma licitatiei electronice nu mai doreste sa depuna înca o
oferta financiara iar ofertele initiale ale acestor ofertanti sunt egale, atunci lotul se va anula. 2. În cazul în care
parti din acordul cadru de achizitie publica urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau mai multi
subcontractanti, se solicita prezentarea listei cuprinzând acesti subcontractanti cu specializarea acestora
(Formularul VI.3). Pe parcursul derularii acordului cadru, contractantul nu are dreptul de a înlocui
subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora
nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

VI.4)

CAI DE ATAC

VI.4
Organism competent pentru caile de atac
.1)
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40
218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4
Utilizarea cailor de atac
.2)
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare.
VI.4
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
.3)
Compartimentul juridic al U.M. 02494 Ploiesti
Adresa postala: Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.257 , Localitatea: Ploiesti , Cod
postal: 100507 , Romania , Tel. +40 244582942 , Email: um2494@gmail.com , Fax: +40 244582944

VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
25.03.2016 16:38

