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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

METROREX S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, SECTOR 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 ,
Romania , Punct(e) de contact: Catalin Ilie , Tel. +40 213193601/5566 , In atentia: Catalin Homor – Director
Investitii si Achizitii Publice , Email: catalin.ilie@metrorex.ro , Fax: +40 0213125149 , Adresa internet (URL):
www.metrorex.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 sub autoritatea Ministerului Transporturilor
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
Materiale igienico-sanitare

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: Bucuresti, depouri de metrou
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
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: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: 2,807,541.6 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Numarul de contracte subsecvente estimate a fi încheiate
în perioada de derulare a acordului – cadru: minim 4 - maxim 16, cu durata între 3 si 12 luni. Valoarea estimata a
unui contract subsecvent: Lot 1: minim 6.971,58 lei, maxim 33.841,08 lei; Lot 2: minim 28.220,46 lei, maxim
136.096,56 lei; Lot 3: minim 4.754,62 lei, maxim 27.659,00 lei; Lot 4: minim 2.478,45 lei, maxim 15.403,28 lei;
Lot 5: minim 111,50 lei, maxim 848,00 lei; Lot 6: minim 59.011,49 lei, maxim 284.371,76 lei; Lot 7: minim
2.534,00 lei, maxim 11.494,00 lei; Lot 8: minim 5.308,81 lei, maxim 28.216,00 lei; Lot 9: minim 7.140,36 lei,
maxim 36.248,16 lei; Lot 10: minim 16.679,92 lei, maxim 94.327,40 lei; Lot 11: minim 6.826,44 lei, maxim
33.380,16 lei.
II.1.5)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele ce urmeaza a fi achizitionate: Hârtie igienica, sapun, detergenti, produse de curatat, solutii de curatat
rufe, pasta de curatat mâini, perii unghii, articole de menaj, prosoape, tesaturi si pânzeturi, truse medicale, în
cantitatile si conditiile prezentate detaliat în Caietul de sarcini – Sectiunea II.

II.1.6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

39813000-4 - Paste si prafuri abrazive de curatat (Rev.2)
19212000-5 - Tesaturi din bumbac (Rev.2)
33711900-6 - Sapun (Rev.2)
33761000-2 - Hartie igienica (Rev.2)
39514100-9 - Prosoape (Rev.2)
II.1.7)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

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
Produsele ce urmeaza a fi achizitionate: Materiale igienico-sanitare, în cantitatile si conditiile prezentate detaliat
în Caietul de sarcini – Sectiunea II.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata unui contract subsecvent: Lot 1:
hârtie igienica: min. 11.066 buc, max. 53.716 buc.; Lot 2: sapun: min. 23.833 buc, max. 114.944 buc.; Lot 3:
detergent lichid: min. 896 l, max. 4.536 l; detergent solid: min. 332 kg, max. 2112 kg; Lot 4: produse solide de
curatat: min. 85 kg, max. 488 kg; produse lichide de curatat: min. 50 l, max. 336 l; Solutie curatat geamuri: min.
42 buc., max. 416 buc.; Lot 5: solutii lichide de curatat rufe: min. 50 l, max. 336 l; praf pentru scos pete de pe
rufe colorate: min. 1 kg, max. 12 kg; Lot 6: pasta de curatat mâini: min. 24.691 buc, max. 118.984 buc; Lot 7:
perii unghii min. 724 buc, max. 3.284 buc; Lot 8: articole de menaj: min. 3.771 buc, max. 22.348 buc; Lot 9:
prosoape: min. 758 buc, max. 3.848 buc; Lot 10: lavete bumbac: min. 20.782 buc, max. 114.600 buc; molton:
min. 232 m, max. 1.396 m; Pânza albius min. 132 m, max. 860 m; Lot 11: truse medicale min. 97 buc, max. 484
buc.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: Lot 1: hârtie
igienica: min. 177.056 buc, max. 21.4864 buc.; Lot 2: sapun: min. 381.328 buc, max. 459.776 buc.; Lot 3:
detergent lichid: min. 14.336 l, max. 18.144 l; detergent solid: min. 5.312 kg, max. 8.448 kg; Lot 4: produse
solide de curatat: min. 1.360 kg, max. 1.952 kg; produse lichide de curatat: min. 800 l, max. 1.344 l; Solutie
curatat geamuri: min. 672 buc., max. 1.664 buc.; Lot 5: solutii lichide de curatat rufe: min. 368 l, max. 608 l; praf
pentru scos pete de pe rufe colorate: min. 16 kg, max. 48 kg; Lot 6: pasta de curatat mâini: min. 395.056 buc,
max. 475.936 buc; Lot 7: perii unghii min. 11.584 buc, max. 13.136 buc; Lot 8: articole de menaj: min. 60.336
buc, max. 89.392 buc; Lot 9: prosoape: min. 12.128 buc, max. 15.392 buc; Lot 10: lavete bumbac: min. 332.512
buc, max. 458.400 buc; molton: min. 3.712 m, max. 5.584 m; Pânza albius min. 2.112 m, max. 3.440 m; Lot 11:
truse medicale min. 1.552 buc, max. 1.936 buc.

Valoarea estimata fara TVA: 2,807,541.6 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
2.700 lei pentru Lotul 1, 10.800 lei pentru Lotul 2; 2.200 lei pentru Lotul 3; 1.200 lei pentru Lotul 4, 60 lei pentru
Lotul 5; 22.700 lei pentru Lotul 6, 900 lei pentru Lotul 7, 2.200 lei pentru Lotul 8, 2.800 lei pentru Lotul 9, 7.500
lei pentru Lotul 10, 2.600 lei pentru Lotul 11. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin
egala cu perioada de valabilitate a ofertei. 2. Daca ofertantul este IMM, aceasta se reduce la jumatate, cu
conditia atasarii documentelor doveditoare, cf. Legii nr. 346/2004. 3. Garantia de participare se poate constitui
astfel: • prin virament bancar în contul RO87 BPOS 7040 2775 727R ON02 deschis la BANC POST - PALAT
CFR, sector 1, sau • prin instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari, prezentat în original si care trebuie sa prevada în mod expres dreptul achizitorului de a
retine garantia de participare atunci când ofertantul se afla în oricare din situatiile: a) îsi retrage oferta în
perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru în
perioada de valabilitate a ofertei. 4. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. 5. În cazul în care
instrumentul de garantare este emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari din strainatate,
acesta va fi însotit de o traducere autorizata/legalizata în limba româna. 6. Pentru o evaluare si raportare unitare
ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa în alta
valuta se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile datei limita de depunere a ofertelor. 7. În cazul unei
asocieri, instrumentul de garantare trebuie sa nominalizeze toti membrii asocierii. 1. Promitentii-furnizori invitati
de catre achizitor sa încheie contractele subsecvente au obligatia de a constitui garantia de buna executie a
carei valoare va fi de 7 % din pretul fara TVA al fiecarui contract subsecvent încheiat în baza acordului-cadru. 2.
Societatile care fac dovada ca sunt IMM, depunând documentele respective împreuna cu oferta, vor beneficia
de reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de buna executie. 3. Garantia de buna executie a contractului se
constituie în conformitate cu prevederile art. 90 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2)

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare sunt asigurate prin bugetul de stat si venituri proprii.

III.1.3)

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

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
Cerinta nr. 1 – Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006:
Prezentarea declaratiei completate în conformitate cu Formularul nr. 12A din Sectiunea III - Formulare.
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura
aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular; formularul trebuie completat si de
tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr. 2 – Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006:
Prezentarea declaratiei pe proprie raspundere completata în conformitate cu Formularul nr. 12B din Sectiunea III
– Formulare.
Acest document va fi completat de fiecare Ofertant/Ofertant asociat/Tert sustinator. Tertului sustinator îi sunt
aplicabile prevederile art. 181 din OUG 34/2006, lit. a, c1 si d.
Cerinta nr. 3 - Se vor prezenta certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata
(impozite, taxe, contributii de asigurari etc.) catre bugetul de stat si bugetul local, din care sa rezulte ca
ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a
ofertelor. Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta orice documente eliberate de autoritati din tara de
rezidenta, care sa ateste îndeplinirea obligatiilor de plata respective în conformitate cu legislatia din tara de
rezidenta.
Certificatele fiscale vor fi prezentate pentru sediul/punctul de lucru implicat în îndeplinirea contractului.
Certificatele fiscale pot fi prezentate în una din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea „Conform cu originalul”, iar în cazul ofertantilor straini vor fi însotite de o traducere
autorizata/legalizata în limba româna.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Cerinta nr. 4 – Declaratie privind respectarea regulilor concurentei:
În conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010, ofertantii au obligatia de a prezenta un
“Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta”, întocmit conform modelului prevazut în Formularul
nr. 4 din Sectiunea III – Formulare.

În cazul unei asocieri, acest formular va fi prezentat în numele asocierii.
Cerinta nr. 4 – Declaratie pe proprie raspundere conf. art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare:
Se va completa Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, întocmita conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III – Formulare.
Declaratia va fi completata de fiecare Ofertant / Ofertant asociat / Subcontractant / Tert sustinator.
Persoanele care detin functii de decizie la nivelul S.C. METROREX S.A., aproba bugetul aferent prezentei
achizitii sau sunt direct implicate în organizarea procedurii de achizitie sunt urmatoarele:
1. Director Investitii si Achizitii Publice cu atributii de Director General – ing. Catalin Homor
2. Director Economic si Comercial – ec. Angela Leanca
3. Director Juridic – cons. jr. Sorin Cristea
4. Director Infrastructura si Tehnologia Informatiei – ing. Gabriel Daniel Mocanu
5. Director Exploatare – ing. Gabriel Constantin Sburlan
6. Director Strategie, Planificare, Resurse – ing. Marin Aldea
7. Sef Serviciu Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei – ing. Emilia Sabau
8. Sef Serviciu Asistenta Juridica si Avize – cons. jr. Eduard Safciu
9. Sef Serviciu Urmarire Contracte Exploatare – ing. Ramona Carmen Paveliu
10. Sef Serviciu Instalatii – ing. Adrian Ciobanu
11. Sef Serviciu Material Rulant – ing. Daniel Lucian Tudorache
12. Sef Serviciu Comercial - ec. Mariana Petre
13. Sef Serviciu Contabilitate - ec. Camelia Luca
14. Sef Serviciu Siguranta Circulatiei - ing. Luigi Raimond Ciubeica
15. Sef Serviciu Patrimoniu, Administrativ - ing. Oleg Vidrascu
16. Sef Birou Control Financiar de Gestiune - ec. Ileana Manea
17. Sef Birou Achizitii Produse si Servicii - ing. Simona Cristina Tataru
18. Serviciul Asistenta Juridica si Avize – cons. jr. Mircea Ritiu
19. Sef Birou Unitati Implementare Proiecte - ing. Alin Dumitru Mihaila
20. Serviciul Programe, Documentatii Tehnice si Avize CTE – ing. Ion Ion
21. Serviciul Linii, Tunele, Statii - ing. Valentin Marascu
22. Serviciul Urmarire Contracte Exploatare – ec. Raluca Gheroae
23. Biroul Achizitii Produse si Servicii – exp. ac. pub. Catalin Daniel Ilie Cerinta 1a. - Persoane juridice române:
Se solicita prezentarea în original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata “conform cu originalul”
semnata si stampilata, a Certificatului Constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul
Bucuresti sau Tribunalul teritorial. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din
certificatul constatator. Informatiile cuprinse în Certificatul Constatator emis de catre ONRC trebuie sa fie
actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: Data limita de depunere a ofertelor se regaseste în anuntul de participare publicat în SEAP.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Cerinta 1b. - Persoane juridice straine:
Se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica, în
conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, din care sa rezulte ca obiectul de
activitate al ofertantului contine domenii similare celui care face obiectul prezentei proceduri. Documentele vor fi
prezentate în original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata “conform cu originalul”, semnata si
stampilata si vor fi însotite de o traducere legalizata/autorizata în limba româna.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Nota: Ofertantii clasati pe primele cinci locuri dupa finalizarea licitatiei electronice, au obligatia de a prezenta
Certificatul Constatator (în cazul persoanelor juridice române) sau documentele edificatoare care dovedesc o
forma de înregistrare ca persoana juridica (în cazul persoanelor juridice straine) în original/copie legalizata, daca
acestea au fost depuse în oferta în copie lizibila certificata “conform cu originalul”.
III.2.2)

Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara Prezentarea Formularului nr. 3 din Sectiunea III a documentatiei, completat cu informatii referitoare la datele de
identificare a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului nr. 3 in Sectiunea III a documentatiei.

III.2.3)

Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta o lista privind principalele livrari de produse similare celor prevazute în obiectul acorduluicadru, realizate în ultimii 3 ani (Formularului 12D).
Cerinta minima: Ofertantul va face dovada faptului ca a realizat în ultimii 3 ani livrari de produse similare celor
care fac obiectul acordului-cadru (conform loturilor pentru care se depune oferta), în valoare minima cumulata
de:

Pentru lotul 1: 30.000 lei
Pentru lotul 2: 130.000 lei
Pentru lotul 3: 25.000 lei
Pentru lotul 4: 14.000 lei
Pentru lotul 5: 800 lei
Pentru lotul 6: 280.000 lei
Pentru lotul 7: 11.000 lei
Pentru lotul 8: 28.000 lei
Pentru lotul 9: 36.000 lei
Pentru lotul 10: 94.000 lei
Pentru lotul 11: 33.000 lei
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei minime mentionate, ofertantii vor prezenta certificate/documente (ex.:
recomandari/procese verbale de receptie/documente constatatoare etc.) emise sau contrasemnate de
beneficiarii mentionati în tabelul anexat Formularului 12D, din care sa rezulte ca ofertantul a livrat produsele
mentionate ca experienta similara.
Modalitatea de indeplinire
Livrarile de produse similare prezentate de ofertant în îndeplinirea cerintei mentionate se vor evidentia în tabelul
anexat Formularului 12D.
Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, precizat în anuntul de participare.
Valorile vor fi exprimate în lei, la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Pentru alte monede decat Euro, mai întâi se face conversia în Euro, utilizându-se cursurile medii pentru anii
respectivi, comunicate de Banca Centrala Europeana (publicate pe site-ul http://www.ecb.europa.eu), apoi se
va face conversia Euro – Lei, conform indicatiilor de mai sus.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta Formularul 12 D si anexa acestuia, iar cerinta minima trebuie
îndeplinita în mod cumulativ.
Capacitatea tehnica si profesionala a unui ofertant, sau a unui grup de ofertanti, poate fi sustinuta de o terta
persoana, fizica sau juridica, indiferent de relatiile juridice existente între aceasta si ofertant.
În acest caz, sustinatorul va prezenta un angajament ferm (conform Formularului nr. 13b), în sensul art. 190 din
O.U.G. 34/2006, ca va pune la dispozitia ofertantului (sau a grupului de ofertanti, dupa caz), resursele tehnice si
profesionale invocate.
Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse în sustinere si
sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat în functie de necesitatile care apar
pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza, în conditiile si în termenele acestuia. Persoana care asigura
sustinerea nu trebuie sa se afle în situatiile prevazute de art 69¹, art. 180 si art. 181 lit a), c¹) si d) din O.U.G. nr.
34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se vor completa de catre tertul sustinator Formularele nr. 13b, 12A, 12B (literele a, c si d) si 5 din Sectiunea III a
documentatiei.
Mostre
Ofertantii care depun oferta pentru loturile 1, 2, 3, 6, 7, 9, si/sau 10, vor prezenta câte o mostra pentru fiecare
produs ofertat. Mostrele prezentate de ofertantul ce va fi declarat câstigator se vor pastra ca etalon pâna la
finalizarea acordului-cadru, iar mostrele depuse de ofertantii necâstigatori se vor restitui acestora în termen de 5
zile de la încheierea acordului-cadru.
Modalitatea de indeplinire
Mostrele se vor depune la sediul Depoului TEM, din statia de metrou Berceni, soseaua Berceni nr. 383, cu 2
zile înainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor, în intervalul orar 8:30 – 14:00. Ofertantii vor avea grija
ca mostrele sa contina elemente care sa permita identificarea ofertantului caruia îi apartin.
Ofertantii vor prezenta documente emise de organisme acreditate, care sa ateste implementarea standardelor
de asigurare a calitatii la nivelul ISO 9001:2008, corespunzator activitatii care face obiectul prezentei proceduri.
În cazul în care ofertantul nu detine un certificat care sa ateste implementarea sistemului de management al
calitatii la nivelul ISO 9001:2008, cerinta exprimata se va considera îndeplinita prin prezentarea oricaror
documente echivalente/probe sau dovezi, în masura în care acestea confirma asigurarea unui nivel
corespunzator al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate privind atestarea sistemului de management al
calitatii, la nivelul ISO 9001:2008 sau echivalent.
Documentele trebuie sa fie valabile la data stabilita pentru depunerea ofertelor.
În cazul unei asocieri, conditia trebuie îndeplinita de fiecare asociat în parte, corespunzator specificului activitatii
desfasurate în cadrul contractului.
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
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul; ofertantii pot vedea cea
mai buna oferta; ofertantii nu pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie; numarul de runde ale licitatiei
electronice: 1; licitatia electronica va începe la 2 zile de la transmiterea invitatiei; durata rundei: 1 zi. Autoritatea
contractanta va atribui acordul-cadru cu respectarea prevederilor art. 200 din O.U.G. nr. 34/2006. Atribuirea se
va face pe baza rezultatului obtinut în urma finalizarii licitatiei electronice, asa cum prevede art. 169 alin. (2) din
O.U.G. nr. 34/2006. Invitatia de participare si notificarile de începere a licitatiei electronice vor fi generate
automat si transmise simultan de catre SEAP, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile. Informatiile
necesare pentru conectare si înregistrare, inclusiv referitoare la echipamentul electronic folosit, sunt disponibile
la adresa de internet: http://www.e-licitatie.ro.

IV.3)

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

IV.3.2)

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: 03.11.2015 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.11.2015 10:00

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
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2015 12:00
Locul: METROREX S.A. Bucuresti, Sec 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et 9. cam 45
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii pot participa la sedinta de deschidere a ofertelor prin reprezentantii imputerniciti

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

VI.2)

CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3)

ALTE INFORMATII
1. Ofertantii vor prezenta Formularul nr. 12C din Sectiunea III, privind calitatea de participant la procedura, în
cadrul plicului cu documente de calificare. Daca este cazul, se va prezenta si Formularul 12G si anexa 1 la
acesta, din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, cu precizarea partilor din contract ce urmeaza a fi
îndeplinite de fiecare asociat, precum si specializarea acestora. În cazul unei asocieri, se va prezenta un acord
preliminar de asociere (formularul Acordului de asociere este prezentat în anexa 2 la Formularul 12G). În cazul
în care ofertantul este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, acestia vor semna
o declaratie prin care se obliga ca, în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare, sa legalizeze
asocierea si sa prezinte achizitorului contractul de asociere legalizat, înainte de data semnarii acordului-cadru.

2. Autoritatea contractanta va încheia acordul-cadru cu operatorii economici clasati pe primele 5 locuri, dintre cei
ale caror oferte sunt admisibile, pentru fiecare lot în parte, cu respectarea prevederilor art. 200 din O.U.G. nr.
34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut în urma finalizarii licitatiei electronice, asa cum
prevede art. 169 alin. (2) din O.U.G. 34/2006. Daca, în urma fazei finale de licitatie electronica, se constata ca
mai putin de 5 ofertanti au depus oferte admisibile pentru un lot, acordul-cadru va fi încheiat cu ofertantii ale
caror oferte au fost declarate admisibile. Daca, în urma fazei finale de licitatie electronica, se constata ca doi
sau mai multi operatori economici ale caror oferte sunt admisibile sunt clasati pe locurile 1-5, în vederea
departajarii acestora, autoritatea contractanta, fara a afecta clasamentul stabilit anterior (locurile superioare), va
solicita ofertantilor care au oferit acelasi pret, o noua propunere financiara în plic închis. 3. Înainte de a încheia
fiecare contract subsecvent, se va relua competitia între semnatarii acordului-cadru, prin solicitarea transmiterii
de noi oferte financiare în plic închis, în functie de cantitatile necesare autoritatii contractante. Preturile ofertate
nu vor depasi preturile unitare prevazute în propunerea financiara ce a stat la baza încheierii acordului-cadru.
Contractul subsecvent va fi atribuit promitentului-furnizor care a oferit cel mai mic pret. Daca doi sau mai multi
promitenti-furnizori au oferit acelasi cel mai mic pret, li se va solicita acestora o noua propunere financiara în plic
închis. 4. Contractele subsecvente se vor încheia numai în conditiile respectarii prevederilor art. 94 din H.G. nr.
925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
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 caii de atac sunt cele prevazute la art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.

VI.4.3)

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

METROREX S.A., Directia Juridica
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 ,
Romania , Tel. +40 213193601/5389 , Fax: +40 213125149
VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
30.09.2015 13:11

Inapoi Loturi Istoric anunturi
Lista erateAnulare procedura
Suspendare procedura
Procese verbale / Declaratii

Documentatie, clarificari si de

