
Scule electrice si aparate de masura
Anunt de participare simplificat

 
 

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: Denisa Grigore; Telefon: +40 0213193601/5530; Fax: +40 0213125149; E-mail:
denisa.grigore@metrorex.ro; Adresa internet: (URL) www.metrorex.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, de tramvai sau de autobuz

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Scule electrice si aparate de masura
Numar referinta: M.03.01.01/955/26.06.218

 
II.1.2) Cod CPV principal
44510000-8 Scule (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Achiziția de scule electrice de mână, aparate de măsură, mașini termice de găurit și tăiat șina, echipament destinat
instalației de verificare/etalonare a mijloacelor de măsurare electrice și echipament destinat măsurării parametrilor geometrici ai căii
de rulare .
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a  ofertelor: 5
Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 3-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 563927,80; 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: 5

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 Scule electrice de mână

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 44510000-8 Scule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucuresti
Locul principal de executare: 
Bucuresti - statii de metrouBucuresti - statii de metrou

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare de scule electrice de mana - conform cerinţelor din Caietul de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 190178,99; 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: Fonduri bugetare

 
II.2.1) Titlu 
2 Aparate de măsură

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 38300000-8 Instrumente de masurare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucuresti
Locul principal de executare: 
Bucuresti - statii de metrouBucuresti - statii de metrou

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare de aparate de măsură - conform cerinţelor din Caietul de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 45177,40; 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: Fonduri bugetare

 
II.2.1) Titlu 
3 Mașini termice de găurit și tăiat șina

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 43830000-0 Scule cu motor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucuresti
Locul principal de executare: 
Bucuresti – Depoul MilitariBucuresti – Depoul Militari

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare de mașini termice de găurit și tăiat șina - conform cerinţelor din Caietul de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 117647,06; 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: Fonduri bugetare

 
II.2.1) Titlu 
4 Echipament destinat instalației de verificare/etalonare a mijloacelor de măsurare electrice

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 38425700-7 Instrumente de masurare a tensiunii superficiale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucuresti
Locul principal de executare: 
Bucuresti - stația de metrou Dimitrie LeonidaBucuresti - stația de metrou Dimitrie Leonida

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare de echipament destinat instalației de verificare/etalonare a mijloacelor de măsurare electrice - conform cerinţelor din
Caietul de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 97478,97; 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: Fonduri bugetare

 
II.2.1) Titlu 
5 Echipament destinat măsurării parametrilor geometrici ai căii de rulare

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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Cod CPV principal: 38424000-3 Echipament de masurare si de control (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucuresti
Locul principal de executare: 
Bucuresti – Depoul BerceniBucuresti – Depoul Berceni

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare de echipament destinat măsurării parametrilor geometrici ai căii de rulare - conform cerinţelor din Caietul de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 113445,38; 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: Fonduri bugetare

 

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: 
Cerinţa nr. 1 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 177, art. 178 alin. (1) şi (2) şi art. 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se completează DUAE de către operatorii economici participanţi la
procedura de atribuire, cu informaţiile aferente situaţiei acestora. Acest document va fi completat de fiecare ofertant/ofertant
asociat/subcontractanţi propuşi.
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrării în situaţiile
de excludere, prin prezentarea, la solicitarea entităţii contractante, de regulă a următoarelor informaţii şi documente:
 - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
-  cazierul  judiciar  al  operatorului  economic  şi  al  membrilor  organului  de  administrare,  de  conducere,  de  supraveghere  al
respectivului operator economic, a celor ce au putere de reprezentare, de decizie, de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din
certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
 - după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179
alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile publice;
 - alte documente edificatoare, după caz.
Atenţionări speciale:
•   Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;
•   Odată cu depunerea ofertei și a DUAE, ofertantul are obligația depunerii acordului de subcontractare și/sau a acordului de
asociere.
Ofertanții persoane juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care
aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor / taxelor/ contribuțiilor către bugetul
de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență.
În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la primul
alineat sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180, se va accepta o declarație pe propria
răspundere a ofertantului sau, în cazul în care în țara respectivă nu există prevederi legale privind declarația pe propria răspundere,
o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are
competențe în acest sens.
În cazul persoanelor juridice străine documentele vor fi însoțite de o traducere autorizată în limba română.
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 Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din
procedura de atribuire poate furniza dovezi, în sensul prevederilor alin. (3) al art. 184 din Legea 99/2016, care să arate că măsurile
luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu aplicarea
corespunzătoare a prevederilor alin. (4) şi (5) ale aceluiaşi articol. 
Ofertanții pot ridica certificatele și pot obține informații cu privire la impozite și taxe către bugetul de stat consolidat / bugetul local
de la Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor Publice și respectiv de la Primăriile de care aparțin.
Cerinţa nr. 2 – În scopul efectuării verificărilor prevăzute la art. 71, art. 72 şi art. 73 din Legea nr. 99/2016 se va prezenta o declaraţie
pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 litera d) şi e) din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin
care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se completează DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de
atribuire, cu informaţiile aferente.
Declaraţia va fi completată de fiecare ofertant / ofertant asociat / subcontractant.
Persoanele care deţin funcţii de decizie la nivelul METROREX S.A., corespunzător organizării prezentei proceduri, sunt următoarele:
1.   Director General – ing. Dumitru Șodolescu
2.   Director Economic – ec. Angela Leanca
3.   Director Infrastructură – ing. Gabriel Daniel Mocanu
4.   Director Investiţii şi Achiziţii Publice – ing. Constantin Mustățea
5.   Șef Serviciu Achiziții Publice – ing. Emilia Săbău
6.   Șef Serviciu Urmărire Contracte Exploatare – Ramona Carmen Paveliu
7.   Șef Secție L.T.2 – Ing. Marian Soroceanu
8.   Șef Secție E.M – Ing. Constantin Diaconescu
9.   Șef Secție E.E – Ing. Vasile Nedelcu
10.    Șef Secție L.T.1  - Ing. George Ene
11.   Șef Secție A.I.S – Ing. Ionel Vrabie
12.   Șef Secție A.Tc– Sing. Oprea Bratu
13.   Șef Birou Achiziții Produse – ing. Emil Șerbănescu
14.    Șef Birou Contractare – cons. jr. Valentina Icleanu
15.   Compartimentul Consultare și Avizare Juridică IAP – cons. jr. Eduard Safciu
16.    Biroul Control Financiar Preventiv – ec.  Angela Popoviciu
17.    Serviciul Urmărire Contracte Exploatare – ing. Elena Irimie
18.    Biroul Achiziţii Produse – exp. achiz. publ. Denisa Grigore
19.  Biroul Contractare – cons.jr. Iulian Cristi Stoicof
Cerinţa 1 – Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de
rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit. Pentru îndeplinirea cerinţei privind înregistrarea, operatorii
economici  participanţi  vor  completa  DUAE  cu  informaţiile  aferente  situaţiei  acestora.  La  solicitarea  entităţii  contractante,
documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de către
ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire.
Cerinţa 1a Pentru persoane juridice române – Se solicită prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Bucureşti sau Tribunalul teritorial din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor,
reprezentanţii legali, obiectul de activitate principal şi obiectele de activitate secundare autorizate, situaţia juridică a societăţii, etc.
Cerinţa 1b – Pentru persoane juridice străine – Operatorii economici nerezidenţi (străini) vor prezenta documente care dovedesc o
formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care
este stabilit operatorul economic.
Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română.
Note: 1. Documentele prezentate trebuie să menţioneze: datele de identificare, acţionarii  / asociaţii,  organele de conducere,
administratorii, cotele de participare. Informaţiile cuprinse în Certificatul Constatator trebuie să fie reale / actuale la data la care
acestea se prezintă.
2. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o îndeplineşte.

 
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: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Cerinţă minimă: Ofertanţii vor prezenta o listă cu principalele livrări de produse similare cu cele ce fac obiectul procedurii de
achizitie, cu raportare la ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, cantităţilor, datelor de derulare şi a beneficiarilor publici sau privaţi. În
acest sens vor face dovada ca au livrat produse similare în valoare de :
LOT 1 - 180.000 lei fără TVA
LOT 2 -  40.000 lei, fără TVA
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LOT 3 - 115.000 lei, fără TVA
LOT 4 -  90.000 lei, fără TVA
LOT 5 -  110.000 lei, fără TVA
          Documentele justificative pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei minime privind experienţa similară:
Pentru demonstrarea îndeplinirii  cerinţei  minime privind experienţa  similară,  ofertanţii  vor  prezenta documente emise sau
contrasemnate  de  beneficiarii  menţionaţi  în  DUAE  din  care  să  rezulte  îndeplinirea  obligaţiilor  privind  livrarea  (exemplu:
recomandări/documente constatatoare/ procese verbale de recepţie, etc). - Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară,
operatorii  economici  participanţi  vor  completa DUAE cu următoarele informaţii:  numărul  şi  data contractului  invocat drept
experienţă similară, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru
care a fost responsabil. La solicitarea entităţii contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.
Ultimii 3 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, precizat în anunţul de participare.
Valorile vor fi exprimate în lei, la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, după cum urmează:
Anul 2015: 1 euro = 4,4450 lei,
Anul 2016: 1 euro = 4,4908 lei ,
Anul 2017: 1 euro = 4,5682 lei.
Pentru alte monede decat Euro, mai întâi se face conversia în Euro, utilizându-se cursurile medii pentru anii respectivi, comunicate
de Banca Centrală Europeană (publicate pe site-ul http://www.ecb.europa.eu),  apoi se va face conversia Euro – Lei,  conform
indicaţiilor de mai sus.
În cazul unei asocieri cerinţa minimă
trebuie îndeplinită în mod cumulativ.
2.) Capacitatea tehnica si profesionala a unui ofertant sau a unui grup de ofertanti, poate fi sustinuta de o terta persoana, fizica sau
juridica, indiferent de relatiile juridice existente între aceasta si ofertant. În acest caz, ofertantul are obligatia de a dovedi ca a luat
toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentand în acest sens un angajament ferm al
tertului/tertilor sustinator / sustinatori, în sensul art. 196 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 si art. 56 din H.G. nr. 394/2016.
Angajamentul ferm prezentat de ofertant privind acordarea sustinerii trebuie sa precizeze modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/sustinatori va/vor asigura sustinerea si se constituie ca instrument juridic care sa asigure dreptul entitatii contractante de
a solicita în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare, entitatea contractanta avand posibilitatea
de actiune directa împotriva sustinatorului în cazul în care se produc prejudicii ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute în
angajament. La solicitarea entitătii contractante ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire are obligatia de
a prezenta documente puse la dispozitie de către tertul / tertii sustinator/ sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care
acesta  /  acestia  va/  vor  asigura indeplinirea propriului  angajament de sustinere,  documente care se vor  constitui  anexe la
angajament.  Conform prevederilor art. 126, alin. (12) din Legea nr. 99/2016, eperatorul economic poate sa invoce sustinerea unui
/unor tert/terti pentru maximum 50% din cerinta ce a fost stabilita în conformitate cu prevederile art. 126, alin. (11) din Legea nr.
99/2016. În conformitate cu prevederile art. 199 din Legea nr. 99/2016 raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori
pentru executarea contractului se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate
prin angajament. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatiile prevazute de art. 73 alin. (d), art. 177, art. 178 si
art. 180 din Legea nr. 99/2016. - Pentru îndeplinirea cerinţei, operatorii economici participanţi vor completa DUAE cu informaţiile
aferente situaţiei acestora. Odată cu depunerea DUAE ofertanţii vor prezenta angajamentul terţului susţinător. Prin angajamentul
ferm, tertul/tertii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea
modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităti pentru care a acordat sustinerea, fie prin
indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza
acest lucru).
Entitatea contractantă respinge tertul sustinător propus dacă acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se
încadrează printre motivele de excludere si solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia si prezentarea unui
alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal
3.) Informaţii privind subcontractanţii
Ofertanţii  vor prezenta,  dacă este cazul,  o declaraţie cu precizarea părţii/părţilor din contract pe care intenţionează să o/le
subcontracteze, cu nominalizarea fiecărui subcontractant, a părţii / părţilor şi valorii aferente acesteia/acestora, precum şi acordul
acestora. - Pentru îndeplinirea cerinţei, operatorii economici participanţi vor completa DUAE cu informaţiile aferente situaţiei
acestora. Odată cu depunerea DUAE, ofertanţii vor prezenta acordul de subcontractare până la data limită a depunerii ofertelor.
Documentele justificative care probează cele asumate în acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertanților declarați
câștigători la solicitarea entității contractante.

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

 
III.1.6) Depozite si garantii solicitate
              Cuantumul garan. de particip aferentă lot 1,  este: 1900 lei;Pt lot 2,  este: 450lei;Pt lot 3,  este: 1176 lei;Pt lot 4,  este: 974  lei;
Pt lot 5,  este: 1134 lei.1.Per de valab a garan pentru particip va fi cel puţin egală cu per de valab a of respectiv 90 de zile de la data
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limită de primire a of. 2.Garan de particip se va prezenta entităţii contr conform art. 42 din Normele metodologice aprobate prin HG
nr. 394/2016, în SICAP, în format electronic, semnată cu semnătura electronică, până la data limita stabilită pentru dep of, conform
anunţului de particip. 3.Garan pentru particip se poate constitui prin virament bancar în contul RO87BPOS70402775727RON02
deschis la BANCPOST - PALAT CFR, sector 1 sau printr-un instrument de garantare emis de o inst de credit din Ro sau din alt stat
sau de o soc de asig in cond legii.(se va trans în SICAP în format electronic, semnat cu semnătură electronică, până la data limită
stabilită pt dep of, prevăzută în anunţul de particip). Aceasta trebuie să prevadă în mod expres dreptul achiz de a reţine garan de
particip atunci când of se află în oricare din următoarele situaţii:a)îşi retrage of în per de valab a acesteia;b)of sa fiind stabilită câștig,
nu constituie garan. de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării ctr ;c)of sa fiind stab câştig, refuză să
semneze ctr în per de valab a of. 4.Instrumentul de garan trebuie să prevadă că plata garan de particip se va executa necondiţionat,
respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza decl acestuia cu privire la culpa pers garan. 5.Garan de particip trebuie să fie
irevocabilă.6.Garan de particip se poate constitui şi prin depunerea la casieria METROREX, la adresa menţionată la punctul I.1 a
sumelor în numerar.7.În cazul unei asocieri, instrumentul de garantare trebuie să nominalizeze toţi membrii asocierii.Echivalenţa pt o
garanţie de particip depusă în altă valută se va face la cursul comunicat de BNR cu 5 zile anterior datei limită de depunere a
ofertelor
1. Promitentul prestator, semnatar al contractului sectorial are obligatia de a constitui garantia de buna executie a carei valoare va fi
de 10 % din pretul contractului, fara TVA.
2. Garantia de buna executie a contractului se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial .
3. Garantia de buna executie a contractului se constituie in conformitate cu prevederile art. 45, 46 din H.G. 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: 30.07.2018 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: 30.11.2018
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.07.2018; 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
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Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              1)Ofertantul dep of elab în conform cu info şi cerinţele prevăzute în doc achiziţiei, însoţită de gara de particip şi de doc sau de
doc unic de achiziţie european. En contr acceptă la momentul dep of “Doc unic de achiziţie european” (DUAE), care constă într-o decl pe
propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care
confirmă că op ec în cauză îndeplineşte următoarele condiţii: a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 177, 178
şi 180 din Legea nr. 99/2016, b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solic de en contr. 2)În cazul în care op ec
intenţionează să subcontr o parte/părţi din ctr, DUAE include şi info solic cu privire la subcontr. En contr poate solicita of să dep toate sau
o parte dintre doc justificative ca dovadă a info cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atrib, dacă
acest lucru este nec pentru a asig desf coresp a procedurii.Înainte de atrib contr en contr solicită of clasat pe primul loc după aplicarea crit
de atrib, să prezinte fără întârziere doc justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor crit de calif, în conformcu info
cuprinse în DUAE.DUAE este ataşat la anunţul de particip împreună cu celelalte doc ale achiziţiei şi poate fi accesat în vederea completării
de către operatorii ec interesaţi la următorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. 3)În cazul în care, în urma
stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constată că sunt două sau mai multe oferte cu acelaţi
preţ, entitatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SICAP, în vederea încărcării electronice de catre operatorii economici
respectivi de documente care conţin noi preţuri.
4)   În cazul unei asocieri, oferta trebuie să cuprindă un acord preliminar de asociere. Prin acordul de asociere se va menţiona că toţi
asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului, că liderul asocierii este împuternicit să se oblige şi să primească
instrucţiuni de la şi în numele tuturor asociaţilor, individual şi colectiv, şi că liderul asocierii este responsabil pentru execuţia contractului,
inclusiv plăţile. Înţelegerea trebuie să stipuleze, de asemenea, că toţi asociaţii sunt obligaţi să rămână în asociere pe întreaga durată a
contractului. Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociere la care participă mai mulţi operatori economici, va semna o declaraţie
prin care se obligă că în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat
va fi prezentat achizitorului, în original, înainte de data semnării contractului. Modelul Acordului de asociere este prezentat în Secţiunea
Formulare.
5)   Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri:
a)   Să depună două sau mai multe oferte individuale şi/ sau comune sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză;
b)   Să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii
ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.
Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentaţie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Secţiunea “Întrebări”
din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Secţiunea
“Documentaţie şi Clarificări” din cadrul anunţului de participare, entitatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin
altă modalitate de comunicare decât cea stabilită prin documentaţia de atribuire. Prin urmare, pentru transmiterea solicitărilor de
clarificări în legătură cu documentaţia de atribuire, operatorii economici trebuie să se înregistreze în SICAP.

 
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) www.metrorex.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.07.2018
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