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Anunt de participare (sectoriale) numarul 175599/19.05.2017

Inapoi
Detaliu anunt
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: Anulata (in SEAP la data 27.06.2017 16:00)

Observatii: Aceasta procedura a fost anulata automat la anularea ultimul lot.
Data transmiterii in SEAP: 19.05.2017 14:55
Data publicarii in SEAP: 19.05.2017 14:55
Trimite la OJ: Nu
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice

Documentatie de atribuire
Numar
documentatie:
Denumire
contract:
Data acceptare:

276622
Acord cadru furnizare piese
18.05.2017

Planuri anuale de achizitii publice
An
Denumire plan

Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

PUBLITRANS 2000 S.A.
Adresa postala: Str. Depozitelor Nr.2L , Localitatea: Pitesti , Cod postal: 110129 , Romania , Punct(e)
de contact: Compartiment achizitii publice , Tel. +40 248213573 , In atentia: Daniela Torok , Email:
torok.daniela@publitrans2000.ro , Fax: +40 248213577 , Adresa internet (URL):
www.publitrans2000.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU
DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Societate comerciala cu capital majoritar detinut de o institutie publica locala, astfel cum este definita la
art. 3, lit. e) din Legea nr.99/23.05.2016, respectiv Consiliul Local al Mun. Pitesti
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
II.1.1)

DESCRIERE
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Acord cadru furnizare piese

II.1.2)

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3)

Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru

II.1.4)

Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: 416,490 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite anual si de cate
ori va fi necesar, avand in vedere si incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli. Valoarea estimata a celui
mai mare contract subsecvent este de minim 139.960 lei si de maxim 256.960 lei. 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 48 luni pentru acordul cadru si de pâna la 12 luni pentru
fiecare contract subsecvent, in functie de necesitati. Acordul cadru de furnizare piese si accesorii pentru
vehicule si pentru motoare de vehicule se va încheia cu un singur operator economic, declarat castigator,
pentru fiecare lot in parte, in baza caruia se vor semna contractele subsecvente de furnizare piese si
accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule. Valoarea maxima a celui mai mare contract
subsecvent pentru fiecare lot in parte este de: 168.020 lei pentru lotul nr.1, 22.560 lei pentru lotul nr.2 si
66.380 lei pentru lotul nr.3, respectiv de 256.960 lei pentru toate cele 3 loturi.
II.1.5)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
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 si in baza caruia se vor semna
contractele subsecvente de furnizare piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule.

II.1.6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
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II.1.7)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8)

Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)

Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)
II.2.1)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
Cantitatea totala sau domeniul
Reperele si cantitatile de piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule, ce urmeaza sa fie
achizitionate, sunt prezentate în loturile din Anexa nr.1 la Caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 416,490 RON
II.2.2)

Optiuni
Nu

II.3)

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
48 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)
III.1.1)

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantie de participare 2.568 lei pentru toate loturile, respectiv: pt. lot nr.1 – 1.680 lei, pt. lot nr.2 – 225 lei, pt.
lot nr.3 – 663 lei, valabila 120 de zile de la data si ora-limita de depunere a ofertelor, constituita virament în
contul: RO58BRDE030SV05734310300, deschis la B.R.D. Pitesti, sau printr-un Instrument de garantare,
care trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima
cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta
entitatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Data la care se face
echivalenta leu/alta valuta pentru ca suma în lei sa fie corelata cu cea în alta valuta este data publicarii
anuntului de participare in SEAP. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai
târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se poate constitui si prin
depunerea sumei în numerar la casieria entitatii contractante. Garantie de buna executie in cuantum de 10%
din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent, constituita virament sau printr-un instrument de
garantare emis de o banca sau societate de asigurari. Garantia de buna executie se prezinta entitatii
contractante in termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului subsecvent, de catre ambele parti.

III.1.2)

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii si de la bugetul local

III.1.3)

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din
Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de
lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4)

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.2)
III.2.1)

CONDITII DE PARTICIPARE
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Neîncadrarea în dispozitiile art.177, art.178 si art.180 din Legea nr.99/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare a operatorilor economici ofertanti /asociati/ terti sustinatori/subcontractanti propusi, daca este
cazul.Completarea DUAE. Documentele justificative ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din
DUAE vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
- Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea
nr.99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Formularul nr.1 prezentat în sectiunea „Formulare” din
cadrul documentatiei de atribuire. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna,
fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si
fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator). Completarea DUAE. Documentele justificative ce vor fi
solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza
documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt:
Popescu Ionut - consilier local;
Zidaru Ionut-Gabriel - consilier local;
Ciurea-Diaconescu Constantin - administrator-presedintele Consiliului de Administratie;
Rotaru Manuel - administrator, director general;
Carzol Sabin-Costin-Mihai - administrator;
Greavu Gheorghe - administrator;
Matei Lazar-Gheorghe - administrator;
Gavanescu Aurelian - director tehnic;
Berinde Elena - director economic;
Torok Daniela - sef compartiment achizitii publice;
Matei Marius-Catalin - sef birou tehnic;
Dinescu Ioana - sef birou financiar–contabilitate;
Tutunaru Florica - jurisconsult;
Sora Adriana - tehnician documentatie studii;
Barbu Constantin - sef compartiment aprovizionare;
Calugarescu Marius-Razvan - inginer biroul tehnic.
- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) care trebuie sa ateste lipsa datoriilor
restante la momentul depunerii acestora, prezentat in original sau copie lizibila, cu mentiunea "in
conformitate cu originalul", cu semnatura si stampila operatorului economic ofertant. Completarea DUAE.
Documentele justificative ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE vor fi prezentate de
ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) care trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante
la momentul depunerii acestora, prezentat in original sau copie lizibila, cu mentiunea "in conformitate cu
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justificative ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE vor fi prezentate de ofertantul
clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatii si
formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din
tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre
situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care
fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei este urmatoarea: se
va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente
situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente
emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile
cuprinse în certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii. Pentru
persoane juridice straine: Documente edificatoare se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a
acestora in limba româna.
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III.2.2)

Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii generale privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani: 2014, 2015, 2016.
Modalitatea de indeplinire
- Completarea DUAE. Documentele justificative ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din
DUAE vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.

III.2.3)

Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Furnizarile de produse din ultimii 3 ani, se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de clientul privat beneficiar.
Modalitatea de indeplinire
- Completarea DUAE. Documentele justificative ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din
DUAE vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
- Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau
echivalent. Se va prezenta orice document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un certificat emis de un
organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei (spre
exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie
pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001).
Modalitatea de indeplinire
- Completarea DUAE. Operatorii economici vor fi obligati sa prezinte documentele solicitate, doar la
solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.2.4)

Contracte rezervate

Nu
III.3)
III.3.1)

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2)

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
IV.1.1)

TIPUL PROCEDURII
Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2)
IV.2.1)

CRITERII DE ATRIBUIRE
Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2)

Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)

INFORMATII ADMINISTRATIVE
Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

IV.3.3)

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.06.2017
16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.06.2017 16:00

IV.3.5)

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6)

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 24.10.2017

IV.3.7)

Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 21.07.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

VI.2)
CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
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Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3)

ALTE INFORMATII
Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii prin urmatorul link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Se 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 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.

VI.4)
VI.4.1)

CAI DE ATAC
Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal:
030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40
218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)

Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.

VI.4.3)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. - Oficiul juridic
Adresa postala: str. Depozitelor Nr. 2L , Localitatea: Pitesti , Cod postal: 110129 , Romania , Tel. +40
248213573 , Email: office@publitrans2000.ro , Fax: +40 248213577 , Adresa internet (URL):
www.publitrans2000.ro
VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
19.05.2017 14:55

Inapo Lotur Istoric anun Lista era Detalii proced Procese verbale / Declaratii
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