
Placute polietilena diferite tipuri si piatra sparta - 2 loturi
SRCF Brasov

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA 
Cod de identificare fiscala: RO 11054529; Adresa: SRCF Brasov, Str. Politehnicii, nr. 1; Localitatea: Brasov; Cod NUTS: RO122 Brasov; Cod
postal:  500024;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Violeta  Rusu;  Telefon:  +40  268410709;  Fax:  +40  268410709;  E-mail:
Violeta.Rusu@cfr.ro; Adresa internet: (URL) www.cfr.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
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

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Placute polietilena diferite tipuri si piatra sparta - 2 loturi SRCF Brasov
Numar referinta: 660/6/1234/22.05.2018

 
II.1.2) Cod CPV principal
34946200-2 Materiale de constructii de linii de cale ferata (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Contract de furnizare produse “ Placute polietilena diferite tipuri ; piatra Sparta “ -2 loturi- SRCF Brasov, respectiv:
 
Lot 1 –  Placute polietilena diferite tipuri - utilizate la prinderea sinei de traversa de beton sau lemn
 
Lot 2 - Piatra sparta – utilizata la balastarea liniilor de cale ferată pentru realizarea elasticității căii, menținerea parametrilor de
geometrie ai căii, asigurarea stabilității cadrului șină traversă și implicit a condițiilor de siguranță a traficului feroviar conform
reglementărilor și instrucțiilor în vigoare.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită   de depunere a ofertelor: 6 zile.
Entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 3 zile față de data limită de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 547350; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 2

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 LOT 1 - Plăcuțe polietilenă diferite  tipuri;
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II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34946200-2 Materiale de constructii de linii de cale ferata (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Brasov
Locul principal de executare: 
Loc de livrare : Sectia L1 Brasov,str.Timis Triaj nr.4,jud. Brasov; Sectia L6 Gheorghieni – Baza Lazarea, str.Garii, nr.FN, jud.HarghitaLoc
de livrare : Sectia L1 Brasov,str.Timis Triaj nr.4,jud. Brasov; Sectia L6 Gheorghieni – Baza Lazarea, str.Garii, nr.FN, jud.Harghita

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Placute de polietilena diferite tipuri - utilizate la prinderea sinei de traversa de beton sau lemn, este un reper cu forma rectangulara,
de obicei dreptunghi, cu grosimea de 2 – 6mm, obtinut prin injectie in matrita, sau prin debitare din placi mari de polietilena( placi
calandrate), conform caiet sarcini nr 115/29.03.2018.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 59850; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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: Alte fonduri

 
II.2.1) Titlu 
2 Lot 2 -  - Piatra sparta

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 14212300-3 Piatra de cariera si concasata (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Brasov
Locul principal de executare: 
statii CFR de pe raza SRCF Brasovstatii CFR de pe raza SRCF Brasov

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Piatara sparta - 15000 tone , utilizata la balastarea liniilor de cale ferată pentru realizarea elasticității căii, menținerea parametrilor de
geometrie ai căii, asigurarea stabilității cadrului șină traversă și implicit a condițiilor de siguranță a traficului feroviar conform
reglementărilor și instrucțiilor în vigoare,conform caiet sarcini nr 218/323/12.10.2017

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 487500; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)
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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: Alte fonduri

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Cerinta nr. 1
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu trebuie sa se
regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016, la art. 178 alin (1) si (2) din Legea nr. 99/2016, si art. 180 alin (1)
din Legea nr. 99/2016
Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii
Corespondent DUAE – Partea III – Motive de excludere – A, B, C.
Ofertantul unic / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Tertul sustinator va completa DUAE, cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
 
Cerinta nr. 2
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte)  nu trebuie sa se
regaseasca in situatiile prevazute la  art. 73 din Legea nr.99/2016.   Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii
Ofertantul unic / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Tertul sustinator va completa DUAE, cu informatiile aferente situatiei lor
conform Notificării  ANAP nr.  240/2016 si  odata  cu  DUAE va  fi  depusa o  declaratie  conform art.  73  din  Legea nr.  99/2016
(ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/tert sustinator).
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Sunt considerate persoane ce deţin  funcţie de decizie (referitor la modul de analiză şi evaluare al ofertelor/candidaturilor depuse în
cadrul unei proceduri de atribuire) în cadrul CNCF „CFR” SA  Bucureşti  - Sucursala Regionala CF Braşov următorii:
Pintea Ioan      Director – Sucursala Regionala CF Brasov
Neag Cristina   Director Adjunct Economic
Boaca Gheorghe    Şef Divizia Linii
Zaharia Viorel       Inginer – Divizia Linii
Rugina Lionela   Economist – Divizia Linii
Dandes Eugenia   Sef Serviciu TE – Divizia Linii
Odoroagă Mioara    Şef Serviciu I – Economic-Serviciul B.A.I.
Petrescu Alina   Economist – Serviciu  Economic
Ilas Florin   Şef  Birou Contractare - Serviciul Comercial
Florescu Diana   Economist – Sector Economic
Pirvu Monica   Economist - Serviciu  B.A.I
Coita Diana Valentina - Ec.Serviciul Contabilitate
Barna Paula   Ec.Serviciul Contabilitate
Ghirda Anca   Ec. Serviciul BAI
Motoran Bogdana   Ec. Serviciul BAI
Mîţă Adriana   Şef SAP
Dospinescu Daniela  Inginer - SAP
Costiuc Marcel   Economist -SAP
Popa Dumitru   Tehnician I SAP
Drăghici Oana Cristina Economist –SAP
Rusu Violeta          Inginer -  SAP
Frosin  Tatiana   Şef Oficiu-Oficiul Juridic
Sofron Elisabeta   CJ I-Oficiul Juridic
Dumitraşcu  Claudia CJ I-Oficiul Juridic
Gall Iulia   CJ I-Oficiul Juridic
Preda Eduard    CJ I-Oficiul Juridic
Ciobotariu Amalia   Consilier Juridic -Oficiul Juridic
Dicu Ana Maria   CJ -Oficiul Juridic
Scridon Moisil    CJ -Oficiul Juridic
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NOTA referitor la cerintele din sectiunea III.1.1.a): documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe Locul I, in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1.   Certificate constatatoare privind LIPSA DATORIILOR RESTANTE  LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA, cu privire la la plata
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat (buget local,buget de stat).
Operatorul economic nu este exclus din procedura daca se afla intruna din situatiile prevazute la art.179 alin 2 din Legea 99/2016:
- atunci când cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, îndeplineste una din
urmatoarele conditii:
a)  este mai mic de 4.000 lei;
b) este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la
cea mai recenta data scadenta a acestora.
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv.
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.
179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
4. Alte documente edificatoare dupa caz.
5. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor
solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.  177, art.  178 si art.  180, din Legea 99/2016, se accepta orice
document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva;
In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata
"conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba
romana.
Pentru ofertanții nerezidenți se vor aplica prevederile art. 181 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a
solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce privește existența
sau inexistența unei situații de excludere dintre cele descrise mai sus.
6. Declaratie conform art. 73 din Legea nr. 99/2016 (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) care va fi depusa de
toti participantii odata cu depunerea DUAE – Formular 12 B1 din sectiunea Formulare.
7. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila.
8. Se vor depune, odata cu DUAE, daca este cazul, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta
modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.
Cerinta nr. 1
Dovada că obiectul de activitate al ofertantului cuprinde și activităţi de tipul celor supuse procedurii  de achiziţie. Operatorii
economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului   (ofertant, asociat ).
Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii
Corespondent DUAE – Partea IV – Criterii de selectie – A- Capacitatea de a corespunde cerintelor.
Completare DUAE conform Notificării ANAP nr.240/2016.
Ofertantul unic / Ofertantul asociat / Subcontractantul /  Tertul sustinator  va completa DUAE, cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
 
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE sunt:
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti/ teritorial din care să
rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.
Informaţiile din certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la  momentul  prezentării.
Nota 1: Operatorii economici straini pot prezenta documente echivalente care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana
juridica, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident ce vor fi prezentate in traduceri autorizate în
limba română.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este
suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
Nota 3: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din
contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE.
Nota 4: Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in Certificatul Constatator va fi in concordanta cu
partea din contract pe care acestia o vor realiza.
Cerinta nr.2 Autorizări: 
 Ofertantul trebuie să deţină :
 
- dacă sunt producători: Autorizatie de Furnizor Feroviar și Certificat de Omologare Tehnică pentru produsele supuse procedurii de
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achiziție.
- dacă sunt comercianti:  Agrement Tehnic Feroviar de comercializare a produselor feroviare critice supuse achizitiei  si  de la
producător Autorizatie de Furnizor Feroviar si  Certificat de Omologare Tehnică a produselor,  conform Ordinului  Ministrului
Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (articolele 1, 2 și 7) valabile la data limita de depunere a ofertelor pentru produsele din loturile 1
si 2.
Modalitatea de indeplinire
Se  va  completa  DUAE  de  catre  operatorii  economici  participanti  la  procedura  de  atribuire  (ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor (Corespondent DUAE – Partea IV – Criterii de selectie –A
– Capacitatea de a corespunde cerintelor, inscrierea intr-un registru profesional relevant).
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Autorizatie de Furnizor
Feroviar și Certificat de Omologare Tehnică pentru produsele supuse procedurii de achiziție - daca sunt producatori , respectiv
Agrement Tehnic Feroviar de comercializare a produselor feroviare critice supuse achizitiei si de la producător Autorizatie de
Furnizor  Feroviar  si  Certificat  de  Omologare  Tehnică  a  produselor  –  daca  sunt  comercianti,  conform Ordinului  Ministrului
Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (articolele 1, 2 și 7)  valabile la data limita de depunere a ofertelor pentru produsele din loturile 1
si 2., urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Valabilitatea documentelor se va raporta la data prezentarii acestora.
In situatia in care ofertantii presteaza servicii de intermediere a a furnizarii produselor feroviare critice pentru care depun oferte,
acestia pot ca sa nu detina Autorizatia de Furnizor Feroviar, daca fac dovada ca detin un Agrement Tehnic Feroviar, eliberat de AFER
pentru fiecare produs furnizat , insotit de Certificatul de Omologare Tehnica de la producator pentru fiecare produs furnizat
Ofertanţii străini care nu deţin autorizări/ agremente/ certificate de omologare tehnica AFER, valabile la data limită de depunere a
ofertelor, vor prezenta copii ale documentelor echivalente eliberate de autorităţile relevante din ţările de origine (copiile vor fi
traduse de un traducător autorizat). Operatorul economic trebuie sa intreprinda, daca este cazul, demersurile necesare pentru a
putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile române.
Operatorul economic va prezenta un Angajament de prelungire a valabilităţii Autorizaţiei de Furnizor Feroviar/ Agrementului Tehnic
Feroviar/ Certificatului de omologare tehnica AFER, prin care în cazul în care valabilitatea autorizaţiei  de furnizor feroviar,  a
agrementului tehnic feroviar, a certificatului de omologare tehnică AFER, expiră ulterior momentului prezentarii documentelor
doveditoare, Executantul se obligă să procedeze, din proprie iniţiativă, la obţinerea/prelungirea acestora, aducând acest fapt şi la
cunoştinţa Achizitorului.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare
Lista si descrierea succinta a regulilor si criteriilor: -

 
III.1.6) Depozite si garantii solicitate
              Garanţia de  participare se constituie prin virament bancar  în contul entităţii  contractante (CNCF « CFR » SA  SUC REG CF
BRASOV,  CUI 15509275)  nr.  RO92 BPOS 0800 2606 941R OL01  deschis la BANC POST SUCURSALA BRASOV sau printr-un
instrument de garantare  emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări,  în cuantum de  598,50 lei
pentru lot1 si  de 4875,00 lei pentru lot 2,   pentru o perioada de cel puţin 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
In cazul in care garantia de participare este mai mica de 5.000 lei, aceasta se poate  constitui si prin depunerea la caserie a sumei in
numerar.
 Pentru o evaluare si raportare unitara ale cuantumului aferent garanţiei de participare, echivalenţa  pentru o garanţie de participare
depusă  în alta monedă  decât lei se face la cursul publicat de Banca Națională a României (www.bnr.ro) din data publicării anunţului
de participare  pentru prezenta procedură.
Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă.
Instrumentul  de garantare trebuie  să  prevadă  că  plata  garanţiei  se  va  executa  necondiţionat,  respectiv  la  prima cerere a
beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
 
Indiferent de forma de constituire, dovada constituirii garantiei de participare se va transmite in SEAP, scanata in format electronic,
semnata cu semnatura electronica extinsa pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Entitatea  contractanta are obligaţia de a retine garantia pentru participare  în condiţiile prevăzute la art.43 din HG nr.394/2016.
Garanţia pentru participare se va returna de către entitatea contractantă conform prevederilor art. 44 din HG nr.394/2016.
Cuantumul GB va fi de 5% din preţul contractului sectorial, fără TVA.  In cazul in care, pe parcursul executarii contractului sectorial se
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suplimenteaza val acestuia, contractantul are obligatia de a completa de buna GB in corelatie cu noua val a contractului.-  de regulă,
garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o
societate de asigurări, care devine anexă la contract.    Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să
prevadă faptul că plata garanţiei se va executa  necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia
cu privire la culpa persoanei garantate.- dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive
din sumele datorate pentru facturi parţiale. Contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. Suma iniţială
care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5 % din preţul contractului,
fara TVA.Pe parcursul îndeplinirii contractului entitatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri
succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie
cf.art.46 alin. (7) din HG nr. 394/2016.   Garantia de buna executie se va constitui în perioada de valabilitate a ofertei în termen de 5
zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial, cf.art. 45, alin. (3) din HG nr. 394/2016. Entitatea contractantă are dreptul de
a  emite  pretenţii  asupra  garanţiei  de  bună execuţie,  respectând cond.  prevăzute  la  art.47  din  HG nr.394/2016.    Entitatea
contractantă va elibera/restitui garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile art.48, alin(1) din HG.nr.394/2016.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

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

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

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 22.06.2018 15:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 22.09.2018
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.06.2018; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
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              1)   Documentatia de atribuire este afisată în SEAP, https://sicap-prod.e-licitatie.ro. Documentul DUAE este disponibil în format
electronic,  prin  intermediul  serviciului  online,  pus  la  dispozitie  gratuit  de  Comisia  Europeană,  disponibil  la  adresa  de  internet
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
 
2)   În conformitate cu prevederile art. 202 din Legea nr. 99/2016, daca este cazul, DUAE va include informatiile solicitate cu privire la
tertul sustinator si/sau cu privire la subcontractanti.  
 
3) Toate documentele care fac parte din oferta vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile legii. 
 
4)  Solicitarile  de  clarificari  ale  potentialilor  ofertanti  se  vor  adresa  in  mod  exclusiv  in  SEAP  la  Sectiunea  ”SOLICITARI  DE
CLARIFICARE/INTREBARI/COMUNICARI” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.
 
5) Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica ”SOLICITARI DE CLARIFICARE/INTREBARI/COMUNICARI”
din cadrul procedurii de atribuire si la rubrica "LISTA CLARIFICARI, NOTIFICARI SI DECIZII" a anuntului de participare, publicat pe site –ul
https://sicap-prod.e-licitatie.ro.
 
6)  Comisia  de  evaluare  va  transmite  solicitarile  de  clarificare  privind  ofertele  depuse,  in  SEAP  la  Sectiunea  “SOLICITARI  DE
CLARIFICARE/INTREBARI/COMUNICARI”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate
pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “SOLICITARI DE CLARIFICARE/INTREBARI/COMUNICARI”), integral in
sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura
electronica extinsa.
 
7) În cazul în care, din orice motive, documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii specificată în Sectiunea IV.2.4) a Fisei
de Date a Achizitiei, operatorii economici trebuie să prezinte, entitatii contractante, versiunea tradusă a respectivelor documente în limba
procedurii asa cum este aceasta specificată în Sectiunea IV.2.4) a Fisei de Date a Achizitiei.
 
8) Deoarece procedura de atribuire se va desfasura într-o singura etapa, doar ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar
realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat în anuntul de participare, va trebui sa prezinte
documentele suport, în vederea probarii celor asumate prin DUAE, doar la solicitarea entitatii contractante in termenul prevazut in
respectiva solicitare.
 
9)Comisia de evaluare a ofertelor  va întocmi clasamentul  final  al  ofertelor  în ordinea crescătoare a preturilor  ofertate,  iar  oferta
câştigătoare va fi cea admisibilă, a cărei propunere tehnică şi financiară va răspunde la toate cerinţele minime obligatorii solicitate prin
documentaţia de atribuire şi va avea pretul cel mai scazut.
 
10)Modul de departajare a ofertelor cu preţ egal - În cazul în care doua sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc au
preturi egale, entitatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea departajarii.

 
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: 
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare
Termenele de notificare prealabilă, de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art.6, art. 8 şi art.
49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de  atribuire a contractelor de achiziţie publică, a
contractelor sectoriale şi  a|contractelor de concesiune de lucrări  şi  concesiune de servicii,  precum şi   pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionale  CF   Brasov 
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Adresa: Brasov, str.Politehnicii nr.1; Localitatea: Brasov; Cod postal: 500024; Tara: Romania; Telefon: +40 268474506; Fax: +40
268474506; E-mail: -Adresa internet: (URL) -

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.06.2018
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