
Lot I: Achiziția a 6 autospeciale electrice pentru Poliția
Locală, prin Programul Rabla Plus și 2 stații de reîncărcare

 
Lot II: Achiziția a 10 autospeciale benzină+GPL, pentru

Poliția Locală, prin Programul Rabla Clasic
Lot III: Achiziția unei  autospeciale pentru Poliția Locală,

cu 7+1 locuri pentru transport persoane
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6 
Cod de identificare fiscala: 17314075; Adresa: Strada: Sos. Orhideelor, nr. 2d; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal:  7336;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Cârlan  Adrian;  Telefon:  +40  214131612;  Fax:  +40  0214131743;  E-mail:
achizitii_politia6@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.politia6.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.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100131280
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Ordine si siguranta publica

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Lot I: Achiziția a 6 autospeciale electrice pentru Poliția Locală, prin Programul Rabla Plus și 2 stații de reîncărcare
Lot II: Achiziția a 10 autospeciale benzină+GPL, pentru Poliția Locală, prin Programul Rabla Clasic
Lot III: Achiziția unei  autospeciale pentru Poliția Locală, cu 7+1 locuri pentru transport persoane
Numar referinta: A26357/26.10.2021

 
II.1.2) Cod CPV principal
34144000-8 Autovehicule cu utilizare speciala (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Lot I: Achiziția a 6 autospeciale pentru Poliția Locală, prin Programul Rabla Plus și 2 stații de reîncărcare
Lot II: Achiziția a 10 autospeciale benzină+GPL, pentru Poliția Locală, prin Programul Rabla Clasic
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Lot III: Achiziția unei autospeciale pentru Poliția Locală,  microbuz 7+1 locuri pentru transport persoane
 
Autoritatea Contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 6-a zi lucrătoare înainte de data
limită stabilită în anunț pentru depunerea ofertelor.  Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de
depunere a ofertelor: 9 zile.
In situatia in care, operatorii economici solicita clarificari, acestea se transmit in mod exlusiv in SICAP in format electronic, semnate
cu semnatura electronica extinsa,  bazata pe un certificat  calificat,  eliberat de un furnizor de servicii  de certificare acreditat,
autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Orice răspuns la solicitarile
de clarificari sau orice amendament emis de autoritatea contractanta va fi parte a Documentatiei de Atribuire si va fi comunicat
tuturor celor interesati prin SICAP utilizand interfata www. sicap-prod.e-licitatie.ro.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 1582277,08; 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: 3

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 Achiziția a 6 autospeciale pentru Poliția Locală, prin Programul Rabla Plus și 2 stații de reîncărcare

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34144000-8 Autovehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
BucurestiBucuresti

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achiziția a 6 autospeciale pentru Poliția Locală, prin Programul Rabla Plus și 2 stații de reîncărcare

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 868058,78; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 30
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-
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II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: 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
Valoarea totala estimata a Lotului I este formată din:
- 620.168 lei din bugetul local alocat reprezentând valoarea estimată, fără TVA, a 6 autovehicule electrice
(1 autovehicul electric=103.361,34 lei);
-226.890,78 lei, reprezentând valoarea fără TVA a celor 6 vouchere obținute prin Programul Rabla Plus (1 voucher=37.815,13 lei fără
TVA);
-21.000 lei, reprezentând valoarea estimată a celor 2 stații duble de încărcare rapidă (1stație=10.500 lei fără TVA)

 
II.2.1) Titlu 
2 Achiziția a 10 autospeciale benzină+GPL, pentru Poliția Locală, prin Programul Rabla Clasic

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34144000-8 Autovehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
BucurestiBucuresti

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achiziția a 10 autospeciale benzină+GPL, pentru Poliția Locală, prin Programul Rabla Clasic

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 546218,30; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 30
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-
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II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: 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
Valoarea totala estimata a Lotului II este formata din:
- 470.588 lei din bugetul local alocat, reprezentând valoarea fără TVA a 10 autovehicule (1 autovehicul=47.058,82 lei fără TVA);
-75.630,30 lei, reprezentând valoarea totală celor 10 vouchere obținute prin Programul Rabla Clasic, (1 voucher=7.563,03 lei fără
TVA);

 
II.2.1) Titlu 
3 Achiziția unei autospeciale pentru Poliția Locală,  7+1 locuri

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34144000-8 Autovehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
BucurestiBucuresti

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achiziția unei autospeciale pentru Poliția Locală,  7+1 locuri

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 168000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 30
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu
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II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: 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 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: 
Cerința nr.1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de excludere prevazute la art. 164,
165, 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea de îndeplinire:
Se vor completa declarațiile privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, indiferent de calitatea acestora(ofertant
unic, asociat, subcontractant, etc.) cu informațiile aferente situației lor, potrivit cerințelor din cuprinsul documentației de atribuire,
sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă conform art.137, alin.(2), lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor si sunt:
- Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice la care este arondat sediul social al operatorului economic;
- Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de
stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe
propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat
datorate;
- Cazierul judiciar al operatorului economic și 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 în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de
natura  celor  prevăzute  mai  sus  sau  respectivele  documente  nu  vizează  toate  situațiile  prevăzute  la  art.164,  165  și  167,
autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu
există prevederi legale referitoare la 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.
 
Cerința nr.2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea
98/2016
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa declaratia privind evitarea conflictului de interese, neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016.
Autoritatea contractanta are obligația completării  formularului  de integritate conform art.  5 din Legea nr.  184/2016 privind
instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității  contractante cu privire la organizarea, derularea și  finalizarea
procedurii de atribuire sunt:
1. Tufan Marian - Director General;
2. Daniela Ghenea – Director Executiv Direcția Economică;
3. Cârlan Adrian – Șef Serviciul Achiziții Publice, Urmărire Contracte, Administrare Patrimoniu;
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4. Gheorghe Avram Marius – Șef Serviciu Transport Operativ Logistică;
5. Ciocârlan Dan Marian – Șef Birou Tehnica Operativă;
6. Gheorghiu Paula – consilier achiziții publice;
7. Dumitru Oana – consilier achiziții publice;
8. Diaconescu Ion – polițist local;
9. Gais Andreas – polițist local;
10. Cojocaru Viorica – polițist local;
11. Iordache Tănase Alina – consilier;
12. Jekov Florin – consilier;
13. Caraman Dorina – consilier;
14. Budjuveanu Lenuța – consilier.
 
NOTA 1
a) La momentul depunerii ofertelor, autoritatea accepta DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a
conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului
de atribuire sa prezinte documentele care stau la baza informatiilor/datelor furnizate.
b) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente
relevante, in scopul verificarii datelor din Declaratiile prezentate de ofertanti.
c) Persoanele juridice straine vor depune impreuna cu documentul original si traducerea autorizata in limba romana. Documentul
trebuie prezentat atat de catre ofertant/lider, cat si de asociati, subcontractanti si tertii sustinatori.
Nota 2
DUAE este configurat de către entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. SEAP va genera automat
fișierul în format .xml aferent și îl va atașa fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau sa-l șteargă. De asemenea,
răspunsurile  la  DUAE ale  operatorilor  economici  care  participă  la  procedură  vor  completate  în  SEAP în  mod direct,  după
autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru
cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa
procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat,
subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.
Nota 3
La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă
individuală  iar  ceilalți  participanți  completează  direct  în  sistem doar  DUAE și  nu  pot  modifica  oferta.  În  vederea  evaluării
răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare
participant. Acestea sunt generate automat în scopul includerii în dosarul achiziției.
Cerința nr.1
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul
că are capacitatea ofesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială.
Modalitatea de îndeplinire:
In vederea demonstrarii  indeplinirii  criteriului de capacitate de exercitare a activitatii  profesionale ofertantul unic/ofertantul
asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor, respectiv:
Pentru persoane fizice/juridice române:
Certificat constatator, emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca informatiile
sunt reale/actuale la data prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN principale sau
secundare din certificatul constatator al ofertantului. Pentru codul CAEN corespunzator obiectului contractului ofertantul trebuie sa
faca dovada autorizarii conform art.15 din Legea nr. 359/2004. Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa în certificatul ONRC
la pct-ul “Sedii si/sau activitati autorizate”, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat, corespunzator obiectului
contractului.
Pentru persoane fizice/juridice straine:
-  documente edificatoare care sa  dovedeasca o forma de înregistrare  ca  persoana juridica  sau de înregistrare/atestare  ori
apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, insotite si de traducerea
autorizata in limba romana.
 
Cerinta nr.2:
Ofertantii vor prezenta documente doveditoare ca au dreptul sa furnizeze autovehiculele ofertate,  in cadrul Programului de
stimulare a innoirii Parcului auto national(LOT II) sau Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi
(LOT I), respectiv ca sunt validati de Administratia Fondului pentru Mediu (prevederile art.12-13 din Ordinul Ministerului Mediului,
Apelor si Padurilor nr.324/27.02.2020 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto
national 2020-2024, respectiv prevederile art.13-14 din Ordinul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor nr.323/27.02.2020 pentru
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aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024).
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE, Sectiunea A “Capacitatea de a corespunde cerintelor” – Pentru contractele de achizitie de produse: este
necesara o anumita autorizatie, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei
lor, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (dovada validarii in Programe conform
Ordin 324/2020 si Ordin 323/2020), urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe
primul loc în clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea evaluarii. In cazul ofertantilor straini de vor prezenta documente
echivalente emise in tara de rezidenta (in traducere autorizata), in termen de valabilitate la data prezentarii.
 
Nota: 1
In cazul asocierii  unui grup de operatori economici în scopul depunerii  unei oferte comune, cerintele privind capacitatea de
exercitare a activitatii  profesionale trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte,  pentru partea de contract pe care o
realizeaza. Cerinta 1 se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei
lor la nivelul unui DUAE distinct.
Nota: 2
Cerinţa 2 se consideră îndeplinită în cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceştia
demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate şi/sau că unul dintre membrii  asocierii  deţine dovada validarii  in
Programele solicitate, conform Ordin 324/2020 si Ordin 323/2020, cu condiţia ca respectivul membru să execute partea din contract
pentru  care  este  solicitată  dovada  respectivă.  Tertul  nu  poate  sustine  prin  prezentarea  dovezii  solicitate  in  cerinta  2,  din
considerentul ca acest gen de document se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Nota: 3
Documentele emise într-o alta limba decât limba româna vor fi prezentate însotite de traducerile autorizate în limba româna.

 
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.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa accelerata
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IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
 

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

 
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.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 02.12.2021 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
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: 02.02.2022
Durata in luni: 2

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.12.2021; 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
              Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin
trimiterea  standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.
Toate  documentele  depuse  in  SEAP,  atat  de  catre  autoritatea  contractanta,  cat  si  de  catre  operatorii  economici  (documentatii,
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solicitari/raspunsuri de/la clarificari, intrebari, etc.) vor fi incarcate sub forma de fisiere semnate electronic cu semnatura electronica
extinsa (conform definitiei date in Legea 455/2001 privind semnatura electronica), bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor
de servicii de certificare acreditat conform legislatiei in vigoare.
Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv în SEAP, la sectiunea Intrebari, din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace
electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea ”Documentatie si clarificari” din cadrul anuntului de participare.
Autoritatea Contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 6-a zi lucrătoare înainte de data limită
stabilită în anunț pentru depunerea ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a
ofertelor: 9 zile.
Pentru comunicarile ulterioare deschiderii ofertelor comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin
utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP(sectiunea ”Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si
eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP.
Modalitatea de departajare a ofertelor cu pret egal: în situația în care două sau mai multe oferte care se clasează pe primul loc au prețuri
egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice a documentelor care conțin
prețuri noi, de către operatorii economici respectivi.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nu se folosesc prescurtari!
Operatorii economici nerezidenti in Romania vor prezenta o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul imputernicit sa
semneze oferta in care vor fi mentionate perioadele de valabilitate pentru documentele / certificatele emise de autoritatile competente.

 
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 la art.8 alin.(1) lit.a) din Legea nr.101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.11.2021
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