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  Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 188133/21.04.2018

 Inapoi

INFORMATII ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT
Numar anunt: 181723 / 28.12.2017
Denumire
contract:

Upgradarea sistemului informatic integrat Phoenix - faza 2017

 
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

 
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

METROREX S.A.
Adresa postala:  B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, SECTOR 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal: 
010873 , Romania , Punct(e) de contact:  MARIANA MANTULEASA , Tel.  +40 0213193601 / 5464 ,
Email:  mariana.mantuleasa@metrorex.ro , Fax:  +40 0213125149 , Adresa internet (URL): 
www.metrorex.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2)  ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) A(LE) ENTITATII CONTRACTANTE
     - Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE
II.1.1)  Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Upgradarea sistemului informatic integrat Phoenix - faza 2017

II.1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Bucuresti, Sediul METROREX S.A. si statii de metrou
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3)  Anuntul implica

II.1.4)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Upgradarea sistemului informatic integrat Phoenix - faza 2017

II.1.5)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72540000-2 - Servicii de actualizare informatica (Rev.2)
48611000-4 - Pachete software pentru baze de date (Rev.2)

II.1.6)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.2)  VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)
II.2.1)  Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

4,479,701 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)  Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  S-a organizat o licitatie electronica

Nu
IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
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IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S249-526216 din 29.12.2017

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 93    Denumirea: Upgradarea sistemului informatic integrat Phoenix – faza 2017

V.1)  DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI    18.04.2018
V.2)  NUMARUL DE OFERTE PRIMITE    1
  NUMARUL DE OFERTE ADMISIBILE    1
V.3)  NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL

S & T ROMANIA S.R.L.
Adresa postala:  Sector 1, Piata Montereal, nr.10, WTCB SA, cladirea Principala, incaperile, 3.01,
3.05bis, 3.06, 3.07, 3.08, 3.14, 3.15, 3.16,3.17,3.20, 3.21,3.22,3.29,3.30, et 3 , Localitatea: 
Bucuresti , Cod postal:  011469 , Romania , Tel.  +40 212085800 , Email:  snt@snt.ro,
carmen.nitu@snt.ro, elicitatii@snt.ro , Fax:  +40 212085801 , Adresa internet (URL):  www.snt.ro

V.4)  INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
Valoarea: 4479701.00     Moneda: RON    Fara TVA

V.5)  CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE
Nu

VI.2)  ALTE INFORMATII
1) Ofertantul depune oferta elaborata în conformitate cu informatiile si cerintele prevazute în documentele
achizitiei, însotita de garantia de participare la procedura si de documentul unic de achizitie european. DUAE
este atasat, in format XML la anuntul de participare impreuna cu celelalte documente ale achizitiei si poate fi
accesat in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la urmatorul link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Entitatea contractanta accepta la momentul depunerii
ofertelor “Documentul unic de achizitie european” (DUAE), care consta într-o declaratie pe propria
raspundere actualizata, ca dovada preliminara în locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau
de catre terti care confirma ca operatorul economic în cauza îndeplineste urmatoarele conditii: a) nu se afla
în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, b) îndeplineste
criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de entitatea contractanta. In cazul în care operatorul
economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si la capacitatea
tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la tertul
sustinator. In cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract,
DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Entitatea contractanta poate solicita
ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în
DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar
pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Înainte de atribuirea contractului, entitatea
contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte fara
intarziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de
calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. 2) În cazul în care, în urma stabilirii clasamentului
final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu
acelasi pret (clasate pe locul 1), entitatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea
incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de documente care contin noi preturi. 3)
Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în
S.E.A.P. la Sectiunea “Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar
raspunsurile la acestea vor fi publicate în S.E.A.P. la Sectiunea “Documentatie si Clarificari” din cadrul
anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta
modalitate de comunicare decat cea stabilita prin documentatia de atribuire. Prin urmare, pentru transmiterea
solicitarilor de clarificari în legatura cu Documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se
înregistreze în S.E.A.P.

VI.3)  CAI DE ATAC
VI.3.1)  Organismul competent pentru caile de atac
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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
Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2)  Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
METROREX S.A., Serviciul Contencios
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , 
Romania , Tel.  +40 0213193601/5389 , Fax:  +40 0213125149

VI.4)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
20.04.2018 11:17

Inapoi  Anunt de participare


