Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Acord cadru furnizare piese si accesorii pentru vehicule si
pentru motoare de vehicule

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
PUBLITRANS 2000 S.A.
Cod de identificare fiscala: 13008995; Adresa: Strada: Depozitelor, nr. 2L; Localitatea: Pitesti; Cod NUTS: RO311 Arges; Cod postal: 110129;
Tara: Romania; Persoana de contact: DANIELA TOROK; Telefon: +40 248213573; Fax: +40 248213577; E-mail:
torok.daniela@publitrans2000.ro; Adresa internet: (URL) http://www.publitrans2000.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.elicitatie.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
Acord cadru furnizare piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule
Numar referinta: 1300899520181

II.1.2) Cod CPV principal
34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare

II.1.4) Descrierea succinta
Acord cadru de furnizare piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule care se va încheia cu un singur
operator economic, declarat castigator, pentru fiecare lot din cele 10 si in baza caruia se vor semna contractele subsecvente de
furnizare piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule.
Contractele subsecvente vor fi atribuite anual si de cate ori va fi necesar, avand in vedere si incadrarea in bugetul de venituri si
cheltuieli. Cantitatile minime si maxime pentru acordul cadru si pentru cel mai mare contract subsecvent sunt mentionate in anexele
caietului de sarcini. Perioada de valabilitate este de 24 luni pentru acordul cadru si de pâna la 12 luni pentru fiecare contract
subsecvent, in functie de necesitati. Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot in parte este de: 36613
lei pentru lotul nr.1; 38481 lei pentru lotul nr.2; 7920 lei pentru lotul nr.3; 21800 lei pentru lotul nr.4; 8110 lei pentru lotul nr.5; 4465
lei pentru lotul nr.6; 11840 lei pentru lotul nr.7; 3975 lei pentru lotul nr.8; 4155 lei pentru lotul nr.9; 88213 lei pentru lotul nr.10;
respectiv de 225572 lei pentru toate cele 10 loturi.

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

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Oferta cea mai scazuta: 229413
Cea mai ridicata oferta: 229413
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
3 Geamuri Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372
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II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Geamuri Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
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: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 79 lei pentru lotul nr.3, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent
aferent lotului nr.3, de 7.920 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr.3 este de 12.980 lei.

II.2.1) Titlu
5 Piese si accesorii electrice Autobuz Maz 103; Serie șasiu Y3M10306250001372

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Piese si accesorii electrice Autobuz Maz 103; Serie șasiu Y3M10306250001372, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
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: Alte fonduri
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II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 81,01 lei pentru lotul nr.5, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract
subsecvent aferent lotului nr.5, de 8.110 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr.5 este de 15.480 lei.

II.2.1) Titlu
1 Piese si accesorii pentru directie, transmisie si suspensie; Tip motor OM 906, Autobuz Maz 103; Serie șasiu Y3M10306250001372

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Piese si accesorii pentru directie, transmisie si suspensie; Tip motor OM 906, Autobuz Maz 103; Serie șasiu Y3M10306250001372,
conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
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: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 366,03 lei pentru lotul nr.1, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract
subsecvent aferent lotului nr.1, de 36.613 lei.
Valoarea maxima a acordului cadru pentru lotul nr.1 este de 66035 lei.

II.2.1) Titlu
6 Piese si accesorii pentru motor Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Piese si accesorii pentru motor Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372, conform datelor din caietul de sarcini.

Anunt publicat: [CAN1009303/18.12.2018]
Generat la: 18.12.2018 15:43

Pagina 3

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.5) Criterii de atribuire
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: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 45 lei pentru lotul nr.6, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent
aferent lotului nr.6, de 4.465 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr.6 este de 7.165 lei.

II.2.1) Titlu
9 Sistem de iluminat exterior; Autobuz Maz 103; Serie șasiu Y3M10306250001372

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Sistem de iluminat exterior; Autobuz Maz 103; Serie șasiu Y3M10306250001372

II.2.5) Criterii de atribuire
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: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 42 lei pentru lotul nr. 9, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent
aferent lotului nr 9, de 4.155 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr. 9 est 6.601 lei.

II.2.1) Titlu
8 Perne aer; Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
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Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Perne aer; Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372

II.2.5) Criterii de atribuire
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: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 40 lei pentru lotul nr.8, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent
aferent lotului nr.8 este 3.975 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr.8 este 7.025 lei.

II.2.1) Titlu
4 Piese si accesorii pneumatice Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372, BMC 215 SCB, Serie șasiu
NMC215RKD8DC00064

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Piese si accesorii pneumatice Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372, BMC 215 SCB, Serie șasiu NMC215RKD8DC00064,
conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
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: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 218 lei pentru lotul nr.4, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent
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aferent lotului nr.4, de 21.800 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr.4 este de 37.360 lei.

II.2.1) Titlu
10 Piese si accesorii pentru Autobuz Solaris Urbino 12, Serie șasiu SUU241163FB0146XX

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Piese si accesorii pentru Autobuz Solaris Urbino 12, Serie șasiu SUU241163FB0146XX, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
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: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 881,97 lei pentru lotul nr.10, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract
subsecvent aferent lotului nr.10, de 88.213 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr.10 este de 164.057 lei.

II.2.1) Titlu
7 Piese si accesorii pentru instalație de frânare; Autobuz Maz 103 Serie șasiu Y3M10306250001372 BMC 215 SCB Serie șasiu
NMC215RKD8DC00064

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Piese si accesorii pentru instalație de frânare; Autobuz Maz 103 Serie șasiu Y3M10306250001372 BMC 215 SCB Serie șasiu
NMC215RKD8DC00064

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

Anunt publicat: [CAN1009303/18.12.2018]
Generat la: 18.12.2018 15:43

Pagina 6

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

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: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de117,99 lei pentru lotul nr.7, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract
subsecvent aferent lotului nr.7 de 11.840 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr.7 este de 18.100 lei.

II.2.1) Titlu
2 Piese si accesorii pentru instalatie de franare Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372, BMC 215 SCB, Serie șasiu
NMC215RKD8DC00064

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Piese si accesorii pentru instalatie de franare Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372, BMC 215 SCB, Serie șasiu
NMC215RKD8DC00064, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
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: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 385 lei pentru lotul nr.2, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent
aferent lotului nr.2, de 38481 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr.2 este de 62117 lei.

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

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

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.1) Informatii privind neatribuirea
Loturi anulate:
3. Geamuri Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372
Data anularii: 24.09.2018
Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ
5. Piese si accesorii electrice Autobuz Maz 103; Serie șasiu Y3M10306250001372
Data anularii: 24.09.2018
Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ
1. Piese si accesorii pentru directie, transmisie si suspensie; Tip motor OM 906, Autobuz Maz 103; Serie șasiu Y3M10306250001372
Data anularii: 24.09.2018
Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ
6. Piese si accesorii pentru motor Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372
Data anularii: 24.09.2018
Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ
9. Sistem de iluminat exterior; Autobuz Maz 103; Serie șasiu Y3M10306250001372
Data anularii: 24.09.2018
Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ

V.2) Atribuirea contractului
Acord-cadru furnizare piese
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
Acord-cadru nr.8523 / 23.11.2018

V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu
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V.2.3) Numele si adresa contractantului
COPROT
Cod de identificare fiscala: RO 62461; Adresa: Strada Carpaţi, Nr. 7; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal:
410334; Tara: Romania; Telefon: +40 259479254; Fax: +40 259444717; E-mail: coprot@rdsor.ro; Adresa internet: (URL)
http://coprot.rdsor.ro; Contractul este un IMM Nu

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
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

V.2.7) Numarul de contracte atribuite:
1
V.2.8) Tara de origine a produsului sau a serviciului
Origine comunitara: Nu
Origine necomunitara: Nu

V.2.9) Contractul a fost atribuit unui ofertant care a prezentat o varianta
Nu

V.2.10) Au fost excluse oferte, deoarece erau nejustificat de scazute
Nu

Acord-cadru furnizare piese
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
Acord-cadru nr.8521 / 23.11.2018

V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

V.2.3) Numele si adresa contractantului
CALVET PROD S.R.L.
Cod de identificare fiscala: RO17080144; Adresa: Strada , Nr. ; Localitatea: Blejoi; Cod NUTS: RO316 Prahova; Cod postal: 100126;
Tara: Romania; Telefon: +40 0720044536; Fax: +40 0344103625; E-mail: calvet_prod@yahoo.com; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
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

V.2.7) Numarul de contracte atribuite:
1
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V.2.8) Tara de origine a produsului sau a serviciului
Origine comunitara: Nu
Origine necomunitara: Nu

V.2.9) Contractul a fost atribuit unui ofertant care a prezentat o varianta
Nu

V.2.10) Au fost excluse oferte, deoarece erau nejustificat de scazute
Nu

Acord-cadru furnizare piese
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
Acord-cadru nr.8525 / 23.11.2018

V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

V.2.3) Numele si adresa contractantului
REPDRUM S.R.L.
Cod de identificare fiscala: RO 15305526; Adresa: Strada -, Nr. -; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal: 410169;
Tara: Romania; Telefon: +40 744348670; Fax: +40 259413568; E-mail: dan_chirila04@yahoo.com; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
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

V.2.7) Numarul de contracte atribuite:
1
V.2.8) Tara de origine a produsului sau a serviciului
Origine comunitara: Nu
Origine necomunitara: Nu

V.2.9) Contractul a fost atribuit unui ofertant care a prezentat o varianta
Nu

V.2.10) Au fost excluse oferte, deoarece erau nejustificat de scazute
Nu

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.3) Informatii suplimentare
Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii prin urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter, sau pot completa formularul in format pdf. Ofertantii vor depune, odata cu DUAE, 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, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de
Anunt publicat: [CAN1009303/18.12.2018]
Generat la: 18.12.2018 15:43

Pagina 10

Sistemul Electronic de Achizitii Publice
clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si
ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de
atribuire. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a
informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a
asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Înainte de atribuirea acordului-cadru, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat
pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea
tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Menţionăm că la solicitarea entitatii
contractante, operatorii economici vor prezenta descrieri sau fotografii pentru fiecare reper ofertat.
Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor
suplimentare este: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pâna la termenul - limita stabilit, de
20 de zile inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

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 in Legea nr. 101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. - Oficiul juridic
Adresa: str. Depozitelor Nr.2L; Localitatea: Pitesti; Cod postal: 110129; Tara: Romania; Telefon: +40 248213573; Fax: +40 248213577;
E-mail: office@publitrans2000.ro; Adresa internet: (URL) http://www.publitrans2000.ro;

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
18.12.2018
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