
Motorina
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
METROREX S.A. 
Cod de identificare fiscala: RO 13863739; Adresa: Strada Golescu Dinicu, Nr. 38; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal: 010873; Tara: Romania; Persoana de contact: Stefan Cristian; Telefon: +40 0213193670/5600; Fax: +40 0213125149; E-mail:
cristian.stefan@metrorex.ro; Adresa internet: (URL) www.metrorex.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: -

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.6) Activitate principala
Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Motorina
Numar referinta: M03.01.01/701/24.05.2018

 
II.1.2) Cod CPV principal
09134200-9 Motorina (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Achizitia a 20000 litri motorina conform caietului de sarcini

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 89900
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 00000000 Coduri CPV (Rev.1)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucuresti
Locul principal de executare: 
Bucuresti, Depoul Exploatare TEMBucuresti, Depoul Exploatare TEM

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitia a 20000 litri motorina conform caietului de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CAN1001083/15.06.2018] Pagina 1
Generat la: 19.06.2018 11:17



Pretul cel mai scazut
 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara publicare prealabila

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
Un contract de achizitii publice

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

 
IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Motorina
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
156 / 14.06.2018

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
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Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
ALMATAR TRANS S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 13573930; Adresa: Strada , Nr. ; Localitatea: Zalhanaua; Cod NUTS: RO316 Prahova; Cod postal: 2000;
Tara: Romania; Telefon: +40 0244483052; Fax: +40 0244483052; E-mail: office@almatartrans.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 100000
Valoarea totala a contractului/lotului: 89900
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
V.2.6) Pretul platit pentru achizitii de oportunitate
Valoare fara TVA: 0 Moneda: RON

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
-

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele  prevazute de Legea nr 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
METROREX S.A., Serviciul Contencios 
Adresa:  B-dul  Dinicu  Golescu,  nr.  38,  Sector  1;  Localitatea:  Bucuresti;  Cod  postal:  010873;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40
0213193601/5389; Fax: +40 0213125149; E-mail: -Adresa internet: (URL) -

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
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15.06.2018
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Anexa D2 - Utilitati
 

Justificarea atribuirii contractului fara publicare prealabila a unei
invitatii la o procedura concurentiala de ofertare in Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene
Directiva 2014/25/UE

 
1. Justificarea alegerii procedurii negociate fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala
de ofertare în conformitate cu articolul 50 din Directiva 2014/25/UE
 

• Situatie de urgenta extrema survenita în urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de entitatea contractanta, în conformitate
cu conditiile stricte stabilite de directiva

 
3. Explicatie
 

Cu referire la aspectele care pot fi invocate în susținerea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.  117, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 99/2016,
“d) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere
competitivă nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente care nu pot fi prevăzute de entitatea
contractantă şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a entităţii contractante”, prezentăm următoarele:
•   evenimentele imprevizibile intervenite în cadrul procedurii simplificate pentru încheierea unui acord cadru organizate de METROREX
S.A, conf.  Anunţului  de participare nr. 427124  publicat în SEAP la data de 13.04.2018, ora 14:25, evenimente care au determinat
imposibilitatea finalizării procedurii;
•   riscurile și implicațiile extrem de serioase asupra interesului public ce decurg în situația în care motorina  nu poate fi achiziționată,
constând în asigurarea transportului public de călători pe reţeaua de metrou în condiţii de siguranţă şi confort;
•   demersurile  întreprinse de METROREX S.A. în sensul solicitării sprijinului Agenției pentru Agenda Digitală a României;
•   răspunsul A.A.D.R. prin care se menține recomandarea de anulare a procedurii ca demers necesar în situația determinată de incidentul
tehnic;
•   recomandarea promovată de A.A.D.R. pentru depășirea situației critice, respectiv verificarea posibilității de a aplica o procedură de
negociere fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare, în condițiile prevederilor art. 117 alin. (1)
litera d) din Legea 99/2016;
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