Detaliu pentru invitatia numarul 366336
Inapoi

Planuri anuale de achizitii publice
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Denumire plan

Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Comuna Sipote
Numar invitatie: 366336 / 22.10.2014
Denumire contract: Achizitie buldoexcavator pentru comuna Sipote, judetul Iasi
Stare procedura: Atribuita

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Comuna Sipote
Cod fiscal: 4540291, Adresa: Sipote, sipote, Telefon: +40 0232230333, Fax: +40 0232238320
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Sipote, sipote, Romania, cod postal: 707485, telefon:+40 0232230333, fax:+40 0232238320, persoana de
contact:Daniliuc Petru
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
sat Sipote, comuna Sipote, Judetul Iasi, la sediul primariei

I.2)
I.2.1)
I.2.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
Tip Autoritate Sectorial: Nu
Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1)
II.1.2)
II.1.3)
II.1.5)
II.1.6)
II.1.7)

II.2)
II.2.1)

Denumire contract:
Achizitie buldoexcavator pentru comuna Sipote, judetul Iasi
Tip contract: Furnizare
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Obiectul contractului:
Contract de furnizare buldoexcavator pe pneuri, nou.
CPV: 43262100-8 - Excavatoare mecanice (Rev.2)
Impartire pe loturi: Nu

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
Valoare estimata: 233,488 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1
Conditii suplimentare, garantie de participare
)
Conditii suplimentare
Denumire
Garantie de participare

Descriere
Da. Garantia de participare este de 4.669,00 lei.

Modalitatea de constituire a garantiei: Cf. art.86, alin.1
din HG 925/2006.Garantia de participare se constituie
prin virament bancar in contul
RO83TREZ4065006XXX013744, deschis la Trezoreria
mun. Iasi, sau printr-un instrument de garantare emis în
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari, care se prezinta în original în cuantumul si
perioada precizata, sau in numerar la caseria unitatii.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare se va
raporta la termenul limita de primire a ofertelor.În cazul
ofertantilor care sunt în categoria IMM, garantia de
participare se constituie în procent de 50% din cuantumul
precizat. Pentru conversia in alta valuta se va folosi
cursul de referinta BNR din ziua aparitiei invitatiei de
participare in SEAP.

III.2)
III.2.1
)

CONDITII DE PARTICIPARE
Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Descriere: 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si
Formularul 4). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale),liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustina
raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (s
aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator doar pentru cazurile pr
sustinerii). 3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu mo
completa Formularul 6). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), te
cazul si subcontractantul are obligatia declararii neincadrarii in aceste prevederi.Sunt persoane cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce
prezentei procedurii de atribuire urmatoarele persoane: Nicuriuc Ionel – primar, Daniliuc Petru – viceprimar, Mariana Murarasu – secretar, Ursu Mariana – respo
Botezatu Iulian, Botezatu Iuliu, Botez Dumitru, Brosteanu Octav, Cohnita Vasile Cristian, Cotofanu Constantin, Daniliuc Costica, Iuria Ionel, Malii Dorin Mircea, P
Raileanu Viorica, Rotaru Constantin. Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontr
oferta independenta conform Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta indep
depune acest certificat: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune). 5. Certificate de atestare. Persoane
atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut
masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declarat
din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011. -Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bu
are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In masura in care procedura de emitere a acesto
datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie
Ordinul nr.509/2011. Vor depune certificatul de atestare fiscala si certificatul de taxe si impozite locale urmatoarele persoane: ofertantul (in cazul ofertei individua
cazul ofertei comune). Persoanele juridice straine vor depune documentele mai sus mentionate sau echivalent in tara respectiva. Toate documentele din prezen
avand ca scop exclusiv participarea la prezenta procedura de achizitie publica se vor prezenta in original (art. 5 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011 privind formula
celelalte documente din aceasta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu ment
contractanta nu impune si nu recomanda ofertantilor folosirea uneia dintre cele trei forme acestia avand libertate deplina de a opta intre ele. Documentele redac
traducerea autorizata. Fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate pers
persoanelor juridice straine care nu pot prezenta actele solicitate prin documentatia de atribuire intrucat in statele de origine acestea nu se emit, reprezentantul
raspundere, semnata si datata, din care sa rezulte in mod clar care dintre documentele solicitate de achizitor nu se emit in statul in care acesta isi are sediul. De
raspundere se va preciza si faptul ca in statul respectiv nu se emit documente echivalente. Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca
atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit. Persoanele juridice române vor de
National al Registrului Comertului din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC,iar info
data limita de depunere a ofertei. Autoritatea contractanta poate sa solicite ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul
conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata. Persoanele juridice straine vor depune: -Vor prezenta documente edificatoare, în conformitate cu
stabilit, in conformitate cu art.183 din OUG 34/2006,modificata si completata. Vor depune certificatul constatator sau documente echivalente urmatoarele persoa
liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune). Toate documentele din prezenta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti in oricare din urmato
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Autoritatea contractanta nu impune si nu recomanda ofertantilor folosirea uneia dintre cele trei forme acestia avand
Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine ane
documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane. In cazul persoanelor juridice straine care nu pot prezenta actele solicitate prin documentatia de atribui
emit, reprezentantul lor legal va da o declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, din care sa rezulte in mod clar care dintre documentele solicitate de a
sediul. De asemenea in aceiasi declaratie pe proprie raspundere se va preciza si faptul ca in statul respectiv nu se emit documente echivalente .

Capacitatea economica si financiara

Descriere: Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate valoarea cifrei medii globale de afaceri a operatorulu
sa fie minim: 466.000 lei. Valorile vor fi exprimate în lei. In cazul echivalarii lei/ alta valuta se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de B.
ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvol
si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra minima de afaceri. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze s
raspundere privind incadrarea in categoria IMM. De asemenea, în vederea demonstrarii îndeplinirii cerintei, se vor prezenta în copie lizibila cu mentiunea „confo
demonstreze nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri globale: bilantul contabil sau extrase de bilant înregistrat la organele competente, raport de audit dupa caz
echivalente/relevante pentru ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013). *Nota: În masura în care publicarea bilanturilor contabile/extraselor de bilant nu este prevazuta de

operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului ec
contractante. **Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa declare media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani. În cazul unei asocieri, înde
documentele si formularele solicitate vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. Pentru conversia în lei, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta
annual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pe
consultati fisa de date

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Experienta similara: a furnizat in ultimii 3 ani produse similare in valoare/valoare cumulata de cel putin : 233.488,00 lei. Valoarea solicitata pentru pro
ontractului/contractelor (maxim 2) prezentate in scopul dovedirii experientei similare trebuie sa fie valoarea efectiv furnizata in cadrul contractului. Se vor prezen
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar in conformitate cu prevederile art.188 alin.1 lit.a din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ult
contracte incheiate in alta moneda (valuta), la echivalarea in lei se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de B.N.R. pentru anul respectiv
modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.
Tipul procedurii Cerere de oferta
1)
IV.1.
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
2)

IV.2)

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
1)
IV.2.
Se va organiza licitatie electronica: Nu
2)

IV.3)
IV.3.
1)
IV.3.
2)
IV.3.
3)
IV.3.
4)
IV.3.
5)
IV.3.
6)

INFORMATII ADMINISTRATIVE
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: Data limita de depunere a ofertelor: 07.11.2014 09:30
Data si ora deschiderii ofertelor: 07.11.2014 10:00
Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) MOD DE FINANTARE
VI.1.
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
1)
VI.1. Tip de finantare: Program / Proiect
2)
Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
Data expedierii prezentei invitatii: 22.10.2014 10:30

Inapoi

Lista erate

Procese verbale / Declaratii

Documentatie, clarificari si decizii

