S.C. METROREX S.A.
Serviciul Achiziţii Publice şi Asigurarea Transparenţei
Biroul Achiziţii Produse
ANUNŢ DE PARTICIPARE – UTILITĂŢI
Transmitere la OJ

□

SECŢIUNEA I: ENTITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială: S.C. METROREX S.A.
Adresă: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1
Localitate/Oraş: Bucureşti
Cod poştal: 010873
Ţară: România
Punct(e) de contact: Nicoleta Găvan
În atenţia: Constantin Ionescu – Director
Infrastructură
Telefon: +40 213193601/5600
Fax: +40 213125149
E-mail: gnicoleta@metrorex.ro
Adresă Internet: www.metrorex.ro
Adresa sediului principal al entităţii contractante (URL):
Adresa profilului cumpărătorului (URL):
Alte informaţii pot fi obţinute la:

□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.I
Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele referitoare la un sistem de
achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:
□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.II
Ofertele sau solicitările de participare trebuie depuse la:
□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.III
I.2) ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE) A(LE) ENTITĂŢII
CONTRACTANTE
○ Minister sau orice altă autoritate naţională sau □ Producere, transport şi distribuţie de gaz şi
federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau de energie termică
locale ale acestora
□ Electricitate
○ Agenţie / birou naţional sau federal
□ Prospectare şi extragere a gazului şi
○ Autoritate regională sau locală
petrolului
○ Agenţie / birou regional sau local
□ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a
○ Organism de drept public
altor combustibili solizi
○ Instituţie / agenţie europeană sau organizaţie □ Apă
internaţională
□ Servicii poştale
□ Altele (precizaţi): societate comercială sub □ Servicii feroviare
autoritatea Ministerului Transporturilor şi □ Servicii feroviare urbane, de tramvai,
Infrastructurii
troleibuz sau de autobuz
□ Activităţi portuare
□ Activităţi aeroportuare

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului de entitatea contractantă
Echipament de protecţie
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
c)
Servicii
a) Lucrări
□ b) Produse
□

□

Executare
Proiectare şi executare
Executarea, prin orice
mijloace, a unei lucrări,
conform cerinţelor
specificate de autoritatea
contractantă

□
□
□

Locul principal de executare
———————————

Cumpărare
□
Leasing
□
Închiriere
□
Închiriere cu opţiune de
□
cumpărare
O combinaţie între acestea □

Categoria serviciilor:

Locul principal de livrare:
Bucureşti, Staţia de metrou
Berceni
Cod NUTS RO321

Locul principal de prestare
———————————

Cod NUTS□□□□□□
II.1.3) Anunţul implică
Un contract de achiziţii publice □

nr.

□□
(Pentru categoriile de
servicii 1-27, consultaţi
anexele XVIIA şi XVIIB la
Directiva 2004/17/CE)

Cod NUTS□□□□□□

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)

□

Încheierea unui acord-cadru □
II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)
Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici □ Acord-cadru cu un
Numărul sau, după caz, numărul maxim
□□□ singur operator economic □
de participanţi la acordul-cadru preconizat

Durata acordului-cadru (după caz)
Durata în ani: □□ sau în luni: □□□
Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz;
numai în cifre):
Valoarea maximă totală fără TVA:
Monedă ________
Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): ________
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Furnizare îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie, echipament pentru protecţia mâinilor
şi a capului, echipament protecţie pompieri şi sudori
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Vocabular suplimentar (după caz)
Vocabular principal
Obiect principal 18113000-4
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
Obiect(e)
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
18830000-6
suplimentar(e)
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
18141000-9
35113400-3
35814000-3
18332000-5
39525200-0
18425000-4
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II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice
da □ nu □
II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi anexa
da □ nu □
B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)
Dacă da, trebuie depuse oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă):
un singur lot
□ unul sau mai multe loturi
□ toate loturile
□
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
da □ nu □
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile)
Cantitatea totală de produse ce va fi achiziţionată este de: 16.275 buc. şi 10.619 per.
Furnizare îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie, echipament pentru protecţia mâinilor
şi a capului, echipament protecţie pompieri şi sudori, după cum urmează:
Lotul 1 – 10.126 buc.; Lotul 2 – 2.674 per.; Lotul 3 – 5.724 buc. şi 7.945 per.;
Lotul 4 – 425 buc.
După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 1.531.804,00 Monedă: RON
Lotul 1 – Îmbrăcăminte de protecţie – 825.550,00 Monedă: RON
Lotul 2 – Încălţăminte de protecţie – 298.070,00 Monedă: RON
Lotul 3 – Echipament pentru protecţia mâinilor şi a capului – 323.484,00 Monedă: RON
Lotul 4 – Echipament protecţie pompieri şi sudori – 84.700,00 Monedă: RON
sau intervalul: între ___şi ________
Monedă: __________
II.2.2) Opţiuni (după caz)
da □ nu □
Dacă da, descrierea acestor opţiuni: ———————————————————————
Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni:
în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
Numărul de reînnoiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□
Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi reînnoite, calendarul
prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii
contractului)
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL LIMITĂ DE EXECUTARE
Durata în luni: 3 sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
sau Începând cu □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Până la □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1.a) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)
Garanţia de participare va fi constituită în funcţie de loturile pentru care se depune ofertă, după
cum urmează:
- pentru Lotul 1 – 15.000 lei;
- pentru Lotul 2 – 5.961,40 lei;
- pentru Lotul 3 – 6.469,68 lei;
- pentru Lotul 4 – 1.694 lei.
Echivalenţa pentru o garanţie de participare depusă în euro se va face la cursul BNR din data
anterioară cu 5 zile datei limită de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru
participare va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei. Dacă ofertantul este IMM,
îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 346/2004, modificată şi completată prin Ordonanţa
Guvernului nr. 27/2006, acesta poate depune garanţia de participare în valoare de 50% din
cuantumul precizat anterior, cu condiţia ataşării documentelor doveditoare privind statutul de
IMM prevăzute prin actele normative menţionate.
2. Garanţia pentru participare se poate constitui, conform art. 86, alin. (1) din H.G. nr. 925/2006,
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astfel:
 prin ordin de plată în contul RO87 BPOS 7040 2775 727 RON02 deschis la BANC POST
- PALAT CFR, sector 1;
 printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară
(Formularul nr. 11) ori de o societate de asigurări, document care se va prezenta în
original şi care trebuie să prevadă în mod expres următoarele:
- dreptul achizitorului de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare
din următoarele situaţii:
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de
valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în
perioada de valabilitate a ofertei,
- dreptul achizitorului de a reţine din garanţia de participare suma de 4.605,55 lei (pentru lotul 1),
calculată în conformitate cu prevederile art. 278¹, alin. (1), pct. b) din O.U.G. nr. 34/2006,
respectiv 2.980,70 lei (pentru lotul 2), 3.234,84 lei (pentru lotul 3) şi 847 lei (pentru lotul 4),
calculate în conformitate cu prevederile art. 278¹, alin. (1), pct. a) din O.U.G. nr. 34/2006, în
cazul în care ofertantul depune o contestaţie, iar aceasta este respinsă ca nefondată de Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
3. Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă.
4. În cazul în care instrumentul de garantare este emis de o societate bancară ori de o societate de
asigurări din străinătate, acesta va fi însoţit de o traducere autorizată/legalizată în limba română.
5. În cazul unei asocieri, instrumentul de garantare poate fi emis în numele Liderului asocierii
sau al oricărui membru al asocierii, cu condiţia nominalizării, pentru situaţiile de executare totală
sau parţială menţionate în prezentul subcapitol, a tuturor membrilor asocierii.
III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie
Ofertantul invitat de către achizitor să încheie contractul de achiziţie are obligaţia de a constitui
garanţia de bună execuţie a cărei valoare va fi de 7 % din preţul fără TVA al contractului.
2. Societăţile care fac dovada că sunt IMM, depunând documentele respective împreună cu
oferta, vor beneficia de reducerea cu 50% a cuantumului garanţiei de bună execuţie.
3. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie printr-un instrument de garantare emis în
condiţiile legii de o societate bancară (Formularul nr. 19) ori de o societate de asigurări,
prezentat în original.
4. Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din
sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide la
unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un
cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. Suma iniţială care se depune de
către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din
preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să
alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite
contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. Autoritatea
contractantă va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia
lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi
dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă
unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii
contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie, în situaţia prevăzută la
art. 91 din H.G. 925/2006. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea
contractantului.
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la prevederile relevante
Sursele de finanţare a contractului ce urmează a fi atribuit sunt asigurate din subvenţie de la
bugetul de stat şi venituri proprii.
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III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie
contractul (după caz)
Asociere conform prevederilor art. 44 alin.(2) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările
ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz) da □ nu □
Dacă da, descrierea acestor condiţii
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
I. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006
(Formularul nr. 12A din Secţiunea III a documentaţiei).
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din O. U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului
din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular; formularul trebuie
completat şi de terţul susţinător, dacă este cazul.
II. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
(Formularul nr. 12B din Secţiunea III a documentaţiei).
Declaraţia va fi completată de fiecare ofertant/ofertant asociat şi de către terţul susţinător – cu
excepţia punctului b) din Formular, care nu se aplică terţului susţinător.
II.1.Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor,
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat, precum şi către bugetele locale.
Certificatele trebuie să prezinte situaţia obligaţiilor scadente în luna anterioară celei în care se
depun ofertele. Ofertanţii persoane juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare
pentru dovedirea eligibilităţii, eliberate de autorităţi competente din ţara în care aceştia sunt
rezidenţi, prin care să dovedească îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor/taxelor/
contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, în conformitate cu prevederile legale din ţara
de rezidenţă.
Certificatele constatatoare vor fi prezentate în original sau copie legalizată sau copie lizibilă
certificată ―conform cu originalul‖ şi în cazul persoanelor juridice străine, vor fi însoţite de o
traducere legalizată/autorizată în limba română.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente.
NOTĂ: În cazul în care ofertantul a încheiat o convenţie de eşalonare a plăţilor obligaţiilor
exigibile de plată a impozitelor şi taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta documentele privind
îndeplinirea la zi a obligaţiilor de plată conform graficului de eşalonare (în original sau copie
legalizată sau copie lizibilă certificată ―conform cu originalul‖).
III. Declaraţie privind respectarea regulilor concurenţei
În conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010, ofertanţii au obligaţia de
a prezenta un „Certificat de participare cu ofertă independentă" (Formularul nr. 24 din
Secţiunea III).
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular.
IV. Declaraţie pe proprie răspundere conf. art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul nr.
25 din Secţiunea III a documentaţiei).
În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, fiecare membru al grupului
are obligaţia de a depune această declaraţie (fiecare membru al asocierii, cât şi fiecare
subcontractant). Deasemenea, terţul susţinător este obligat să depună această declaraţie (dacă este
cazul).
Persoanele care deţin funcţii de decizie la nivelul S.C. METROREX S.A., aprobă bugetul aferent
prezentei achiziţii sau sunt direct implicate în organizarea procedurii de achiziţie sunt:
Director General – ing. Aurel Radu
Director Economic – ec. Nicolae Grigore
Director Investiţii şi Achiziţii Publice – ing. Gabriel Mocanu
Director Infrastructură – ing. Constantin Ionescu
Director Managementul Operaţiunilor – ing. Marin Aldea
Şef Serviciu Achiziţii Publice şi Asigurarea Transparenţei - ing. Emilia Săbău
Şef Serviciu Urmărire Contracte Exploatare – ing. Carmen Ramona Paveliu
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Serviciul Juridic – cons. jr. Eduard Safciu
Şef Birou Achiziţii Produse - ing. Simona Tătaru
Biroul Achiziţii Produse – sing. Nicoleta Găvan
V. Calitatea de participant la procedură - asociaţi/subcontractanţi, dacă este cazul
(Formularul nr. 12C din Secţiunea III)
Dacă este cazul, prezentarea Formularului 12G şi anexa 1 la acesta, din Secţiunea III a
documentaţiei de atribuire, cu precizarea părţilor din contract ce urmează a fi îndeplinite de
fiecare asociat/subcontractant, precum şi specializarea acestora.
Oferta trebuie să cuprindă un acord preliminar de asociere/subcontractare (formularul Acordului
de asociere este prezentat în anexa 2 la Formularul 12G).
Pentru 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, înainte de data semnării contractului.
Fiecare dintre asociaţi va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în
situaţiile prevăzute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/ 2006 (se va completa formularul 12A).
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Persoane juridice române
Se solicită prezentarea în original sau copie legalizată sau copie lizibilă certificată ―conform cu
originalul‖ semnată şi ştampilată, a Certificatului Constatator, emis cu cel mult 30 zile anterior
datei de depunere a ofertei, de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti
sau Tribunalul teritorial, din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului include
domenii similare celui care face obiectul prezentei achiziţii. În cazul unei asocieri, fiecare asociat
este obligat să prezinte acest document.
Persoane juridice străine
Se vor prezenta documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană
juridică, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident, din care să
rezulte că obiectul de activitate al ofertantului include domenii similare celui care face obiectul
prezentei achiziţii. Documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizată sau copie
lizibilă certificată ―conform cu originalul‖, semnată şi ştampilată şi vor fi însoţite de o traducere
legalizată/autorizată în limba română. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să
prezinte acest document.
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară
Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) Modalitatea de îndeplinire
necesare pentru evaluarea respectării
cerinţelor menţionate
Pentru valorile exprimate în euro, se va utiliza
Datele de identificare a operatorului
cursul leu/euro mediu comunicat de BNR
economic şi media cifrei globale de afaceri
pentru anul respectiv.
pe ultimii trei ani
Ofertanţii vor prezenta Formularul nr. 22 din În cazul unei asocieri, fiecare asociat este
Secţiunea III a documentaţiei de atribuire,
obligat să prezinte acest document, iar cerinţa
conţinând informaţii privind media cifrei
minimă trebuie îndeplinită în mod cumulativ.
globale de afaceri pe ultimii trei ani.
Cerinţă minimă: media cifrei globale de
afaceri pe ultimii 3 ani trebuie să fie de minim:
 Pentru Lotul 1 – 1.000.000 lei
 Pentru Lotul 2 - 400.000 lei
 Pentru Lotul 3 - 400.000 lei
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 Pentru Lotul 4 – 100.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnică
Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e)
necesare pentru evaluarea respectării
cerinţelor menţionate
Experienţă similară pe ultimii 3 ani
1. Ofertanţii vor prezenta o declaraţie privind
principalele livrări de produse similare în
ultimii 3 ani (Formularul nr. 12D din
Secţiunea III a documentaţiei de atribuire).
Cerinţă minimă: Tabelul anexat formularului
12D trebuie să conţină livrări de produse
similare, îndeplinite în ultimii 3 ani, în valoare
cumulată de minim:
 Pentru Lotul 1 - 500.000 lei
 Pentru Lotul 2 - 200.000 lei
 Pentru Lotul 3 - 200.000 lei
 Pentru Lotul 4 – 50.000 lei.
2. Ofertanţii vor prezenta documente
(recomandări/documente constatatoare/procese
verbale de recepţie) din partea beneficiarilor
contractelor menţionate pentru demonstrarea
îndeplinirii cerinţei minime privind experienţa
similară; documentele trebuie să cuprindă
informaţii privind obiectul contractului
(explicit), valoarea şi perioada de derulare a
acestuia.
Mostre
Ofertanţii vor prezenta câte o mostră pentru
fiecare produs ofertat.
III.2.2. Standarde de asigurare a calităţii
Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare
pentru evaluarea respectării cerinţelor
menţionate
ISO 9001:2008
Ofertanţii vor prezenta certificatul care atestă
implementarea sistemului de management al
calităţii, corespunzător obiectului procedurii de
achiziţie. În cazul în care ofertantul nu deţine un
certificat în acest sens, cerinţa exprimată se va
considera îndeplinită prin prezentarea oricăror
documente echivalente/probe sau dovezi, în
măsura în care acestea confirmă asigurarea unui
nivel corespunzător al calităţii.
III.2.4) Contracte rezervate (după caz)

Modalitatea de îndeplinire
Pentru valorile exprimate în euro, se va utiliza
cursul leu/euro mediu comunicat de BNR
pentru anul respectiv.
Pentru efectuarea conversiei altor monede decât
Euro sau Leu se vor utiliza ratele de schimb
medii anuale stabilite de către Banca Naţională a
ţării respective în care s-a făcut înregistrarea şi
se vor specifica ratele utilizate în oferta depusă.
În cazul unei asocieri, cerinţa minimă trebuie
îndeplinită în mod cumulativ.

Mostrele se vor depune împreună cu oferta.

Modalitatea de îndeplinire
În cazul unei asocieri, această condiţie trebuie
îndeplinită de fiecare asociat în parte,
corespunzător
specificului
activităţii
desfăşurate în cadrul contractului.

Contractul este rezervat unor ateliere protejate
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de
ocuparea forţei de muncă protejate

da □ nu □

□
□
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SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitaţie deschisă □
Negociere □
Au fost deja selectaţi candidaţii
Licitaţie restrânsă □
da □ nu □
Dacă da, indicaţi numele şi adresele operatorilor economici
selectaţi
deja
în
secţiunea
VI.3)
INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)
Cel mai mic preţ
□
La compararea ofertelor se va ţine cont de preţul total ofertat pentru fiecare lot
în parte, exprimat în lei fără TVA.
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte
□
□ criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu
ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza
ponderarea din motive demonstrabile)
□ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de confirmare a interesului sau în
invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere
AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
da □ nu □
Preţurile unitare, exprimate în lei, fără TVA, sunt ferme şi nemodificabile pe toată durata de
îndeplinire a contractului.
IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică
da □ nu □
Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz):
În vederea realizării etapei electronice, autoritatea contractantă va introduce în SEAP
informaţiile solicitate automat de sistemul informatic. Ofertanţii care au depus oferte admisibile
vor fi invitaţi să-şi îmbunătăţească oferta de preţ. Invitaţia de participare şi notificările de
începere a licitaţiei electronice vor fi generate automat şi transmise simultan de către SEAP,
tuturor ofertanţilor respectivi, la adresa de poştă electronică (e-mail) înregistrată în sistem ca
adresă de contact şi vor fi disponibile în secţiunea „Notificări de sistem‖; în vederea participării
la licitaţia electronică, operatorii economici trebuie să fie înregistraţi în SEAP, conform art. 6
alin. (1) din H.G. nr. 1660/2006. Conform art. 38 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006 modificată prin
H.G. nr. 834/2009, refuzul unui operator economic de a se înregistra în SEAP în scopul
participării la etapa finală de licitaţie electronică este asimilat cu retragerea ofertei, în acestă
situaţie, autoritatea contractantă având dreptul de a reţine garanţia pentru participare a acestuia.
Informaţiile necesare pentru conectare şi înregistrare, inclusiv referitoare la echipamentul
electronic folosit, sunt disponibile la adresa de internet: http://www.e-licitatie.ro.
Elementul ofertei care urmează să facă obiectul procesului repetitiv de ofertare: preţul; ofertanţii
pot vedea cea mai bună ofertă; ofertanţii nu pot vedea numărul de participanţi înscrişi la
licitaţie; numărul de runde ale licitaţiei electronice: 1; licitaţia electronică va începe la 2 zile de
la transmiterea invitaţiei; durata rundei: 1 zi.
Autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziţie publică cu respectarea prevederilor art.
200 din O.U.G. nr. 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării
licitaţiei electronice, aşa cum prevede art. 169 alin. (2) din O.U.G. 34/2006.
IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de entitatea contractantă (după caz)
—————————————————————————————————————
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IV.3.2) Publicare anterioară privind acelaşi contract
da□ nu □
Dacă da:
Anunţ de intenţie
□ Anunţ despre profilul cumpărătorului
□
Numărul anunţului în JO:
Alte publicări anterioare (după caz) □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
IV.3.3) Condiţii de obţinere a caietului de sarcini şi a documentelor suplimentare (cu
excepţia cazului unui SAD)
Termenul limită pentru primirea solicitării de documente sau pentru accesul la documente

Data: 24.12.2012

Ora: 14:00

Documente de plată
da □ nu □
Dacă da, preţul (numai în cifre): —————————————
Monedă: ——
—————————————————————————————————————
Condiţii şi modalităţi de plată: —————————————————————————
—————————————————————————————————————
IV.3.4) Termen limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare

Data: 08.01.2013

Ora: 10:00

IV.3.5) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare:
engleză □
română □
IV.3.6) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul este obligat să îşi menţină oferta (în
cazul unei licitaţii deschise)
Până la: □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
SAU Durata în luni: □□□ sau în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.7) Condiţii de deschidere a ofertelor

Data: 08.01.2013

Ora: 12:00

Locul: S.C. METROREX S.A, MTI, Sector 1, Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 9,
camera 41.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (după caz)
da □ nu □
Reprezentanţi împuterniciţi ai operatorilor economici care au depus ofertă
SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic (după caz)
da □ nu □
Dacă da, calendarul prevăzut de publicare a anunţurilor viitoare: ————————
VI.2) Contractul (contractele) se înscrie (se înscriu) într-un proiect/program
finanţat din fonduri comunitare
da □ nu □
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):
—————————————————————————————————————
Tipul de finanţare:
□ Cofinanţare
□ Fonduri europene
□ Fonduri bugetare
□ Alte fonduri
□ Credite externe cu garanţia statului
VI.3) ALTE INFORMAŢII
La compararea ofertelor se va ţine cont de preţul total ofertat pentru fiecare lot în parte, exprimat
în lei fără TVA.
În situaţia în care, după faza finală de licitaţie electronică, două sau mai multe oferte clasate pe
primul loc conţin în cadrul propunerilor financiare acelaşi preţ, autoritatea contractantă va
solicita ofertanţilor care au oferit preţul cel mai mic, o nouă propunere financiară în plic închis,
iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai
scăzut.
Contractele vor fi încheiate numai în condiţiile respectării prevederilor art. 94 din H.G. nr.
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925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
VI.4) Căi de atac
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: Str. Stavropoleos, Nr.6, Sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 030084
Ţară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet (URL): www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642
VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3)
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006 cu
modificările şi completările ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
Serviciul Juridic al S.C. METROREX S.A.
Adresa poştală: B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea: Bucureşti, Cod poştal:010873,
România, Tel.+40 213193601/5389, Fax: +40 213125149

DIRECTOR GENERAL,
ing. Aurel Radu
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ANEXA B
INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE
LOT NR. 1
DENUMIRE: Îmbrăcăminte de protecţie
1) DESCRIERE SUCCINTĂ
Furnizare îmbrăcăminte de protecţie
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE
PUBLICE)
Vocabular
suplimentar
Vocabular principal
(după caz)
Obiect principal
18113000-4
□□□□-□ □□□□-□
Obiect(e)
35113400-3
□□□□-□ □□□□-□
suplimentar(e)
18332000-5
□□□□-□ □□□□-□
3) CANTITATE SAU DOMENIU: 10.126 buc.
Dacă se cunoaşte, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 825.550 lei fără TVA
Monedă: RON sau intervalul: între __________ şi ___________
Monedă: ___________
4) INDICATII PRIVIND O ALTĂ DURATĂ A CONTRACTULUI SAU O ALTĂ
DATĂ DE ÎNCEPERE/DE FINALIZARE (după caz)
Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□
5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la
garanţia de participare)
Cuantumul garanţiei de participare este de 15.000 lei.
LOT NR. 2
DENUMIRE: Încălţăminte de protecţie
1) DESCRIERE SUCCINTĂ
Furnizare încălţăminte de protecţie
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE
PUBLICE)
Vocabular
suplimentar
Vocabular principal
(după caz)
Obiect principal
18830000-6
□□□□-□ □□□□-□
Obiect(e)
□□.□□.□□.□□-□
□□□□-□ □□□□-□
suplimentar(e)
□□.□□.□□.□□-□
□□□□-□ □□□□-□
3) CANTITATE SAU DOMENIU: 2.674 per.
Dacă se cunoaşte, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 298.070 lei fără TVA
Monedă: RON sau intervalul: între _____________ şi ______________
Monedă:
___________
4) INDICATII PRIVIND O ALTĂ DURATĂ A CONTRACTULUI SAU O ALTĂ
DATĂ DE ÎNCEPERE/DE FINALIZARE (după caz)
Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□
5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la
garanţia de participare)
Cuantumul garanţiei de participare este de 5.961,40 lei
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LOT NR. 3
DENUMIRE: Echipament pentru protecţia mâinilor şi a capului
1) DESCRIERE SUCCINTĂ
Furnizare echipament pentru protecţia mâinilor şi a capului
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE
PUBLICE)
Vocabular
suplimentar
Vocabular principal
(după caz)
Obiect principal
18141000-9
□□□□-□ □□□□-□
Obiect(e)
□□□□-□ □□□□-□
39525200-0
suplimentar(e)
□□□□-□ □□□□-□
3) CANTITATE SAU DOMENIU: 7.945 per.
5.724 buc.
Dacă se cunoaşte, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 323.484 lei fără TVA
Monedă: RON sau intervalul: între _________ şi ____________ Monedă: ___________
4) INDICATII PRIVIND O ALTĂ DURATĂ A CONTRACTULUI SAU O ALTĂ
DATĂ DE ÎNCEPERE/DE FINALIZARE (după caz)
Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□
5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la
garanţia de participare)
Cuantumul garanţiei de participare este de 6.469,68 lei.
LOT NR. 4
DENUMIRE: Echipament protecţie pompieri şi sudori
1) DESCRIERE SUCCINTĂ
Furnizare echipament protecţie pompieri şi sudori
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE
PUBLICE)
Vocabular
suplimentar
Vocabular principal
(după caz)
Obiect principal
35814000-3
□□□□-□ □□□□-□
Obiect(e)
□□□□-□ □□□□-□
18425000-4
suplimentar(e)
□□□□-□ □□□□-□
3) CANTITATE SAU DOMENIU: 425 buc.
Dacă se cunoaşte, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 84.700 lei fără TVA
Monedă: RON sau intervalul: între _________ şi ____________ Monedă: ___________
4) INDICATII PRIVIND O ALTĂ DURATĂ A CONTRACTULUI SAU O ALTĂ
DATĂ DE ÎNCEPERE/DE FINALIZARE (după caz)
Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□
5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la
garanţia de participare)
Cuantumul garanţiei de participare este de 1.694 lei.
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