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CONTRACT DE FURNIZARE - AUTOTURISM
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
PENITENCIARUL BOTOSANI
Cod de identificare fiscala: RO 3503538; Adresa: Strada: Brătianu Ion-Constantin, nr. 118; Localitatea: Botosani; Cod NUTS: RO212
Botosani; Cod postal: 710319; Tara: Romania; Persoana de contact: LIVIU BAMBURIC; Telefon: +40 231515937; Fax: +40 231535421; Email: achizitii.pbotosani@anp.gov.ro; Adresa internet: (URL) www.anp.gov.ro/penitenciarul-botosani; Adresa web a profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) www.e-licitatie.ro
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritii contractante
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala
Ordine si siguranta publica

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
CONTRACT DE FURNIZARE - AUTOTURISM
Numar referinta: 3503538_2019_PAAPD1062466

II.1.2) Cod CPV principal
34110000-1 Autoturisme (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descrierea succinta
Se va achizitiona un autoturism conform caietului de sarcini.
Autoturismul este necesar înnoirii parcului auto cu un autoturism de serviciu destinat misiunilor operative.
Termenele in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor
suplimentare solicitate de operatorii economici interesati: cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de
zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor, este de 15 zile.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 71848,74; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
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Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34110000-1 Autoturisme (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:
Penitenciarul Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 118, loc. Botoșani, România.Penitenciarul Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 118, loc. Botoșani,
România.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Se va achizitiona un autoturism conform caietului de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 4; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: 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: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
ATENŢIE: încadrarea în una dintre situaţiile prevăzute la art. 58, art. 164, 165 si art. 167 din Legea 98/2016, cu modificările şi
completările ulterioare, va atrage excluderea operatorului economic din procedura de achiziţie publică.
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În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta toate documentele şi formularele
menţionate la acest punct.
Declaraţie pe proprie raspundere privind conflictul de interese conform art. 58 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
semnata de reprezentantul legal al ofertantului; se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul.
Persoanele cu functie de decizie in ce priveste organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire de la nivelul autoritatii
contractante : Director – Comisar sef Cristian IEREMIE, Director adjunct – Comisar sef Daniel PINZARIU, Director adjunct-EAP comisar sef LIVADARIU Cristina Mirela , Director adj. ec.-administrativ – comisar sef Milica PÎNZARIU, sef serviciu logistica - comisar
Ilie PIASCOVSCHI, responsabil achizitii – agent sef principal Liviu BAMBURIC, responsabil achizitii – agent Cristina MIHALACHI,
control financiar preventiv – agent sef pr. Constantin RACU, responsabil sector – agent sef adjunct Gabriel LUPU, contabil sef –
comisar șef Rodica ZANFIRESCU, consilier juridic-comisar Iulian DĂRÎNGĂ.
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de
Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de
exercitare, ca dovada preliminara. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: -se va completa DUAE de catre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor
economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.
Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare
DUAE. DUAE va fi completat in conformitate cu Notificarea privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace
electronice, publicata pe site-ul ANAP in data de 08/04/2019 si Notificarea privind utilizarea DUAE integrat in SEAP din 02/07/2019.
DUAE se depune obligatoriu odată cu oferta, sub sancţiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă conform art. 137 alin (2)
lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
Înainte de atribuirea contractuui, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de
atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în
conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
Documentele justificative privind cerintele de calificare care vor putea fi solicitate de autoritatea contractanta ofertantului clasat
pe primul loc, pot fi:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.
166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
d) alte documente edificatoare, dupa caz.
DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator.
În cazul ofertanţilor străini, documentele vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere autorizată a acestora în
limba română.
Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare.
Nu se vor folosi prescurtări.
Dacă vor exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractantă va avea dreptul să solicite
informaţii direct de la autorităţile competente.
Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita potrivit art.196 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte urmatoarele documente
justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse
in DUAE:
Certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Teritorial.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care
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.
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE , urmând ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în
tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa
aplicarea criteriului de atribuire.
Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare
DUAE. DUAE va fi completat in conformitate cu Notificarea privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace
electronice, publicata pe site-ul ANAP in data de 08/04/2019 si Notificarea privind utilizarea DUAE integrat in SEAP din 02/07/2019.
Documentele prezentate în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -
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III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
1.Cerinta: Pentru calificare, autoritatea contractanta solicita dovada principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani până la data limită
de depunere a ofertelor, (respectiv anii 2016.2017,2018) cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, în funcție
de data infiintarii sau inceperii activitatii ofertantului. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a livrat produse similare.
Cerinta se raportează la valoarea contractului lei ( fara TVA);
Solicitat – Cerinta obligatorie. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care
acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. - Se va completa DUAE, urmand ca
documentele justificative, respectiv certificate/documente emise de catre o autoritate sau clientul beneficiar, să fie prezentate doar
la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor.
Nota:
1. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind
capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar
autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie
publica/acorduluicadru.
2..Dacă este aplicabil, ofertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE.
În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va
prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător
de către fiecare dintre aceștia.
Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data
contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.
Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării
neîncadrării în motivele de excludere.
Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea
autorității contractante.
Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind
capacitatea și solicită ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant
1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2000 sau echivalent
emise de un organism national sau international, documente valabile la data prezentarii acestora.
Se va completa si prezenta DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea
DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor - Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerinței solicitate, urmand ca
documentele ce dovedesc implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001
(certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probează în mod concludent îndeplinirea cerinței:
proceduri/manuale de calitate, activitate procedurată etc similare cu cele prevazute drept condiție pentru obținerea unei certificări
SR EN ISO 9001) să se facă doar la solicitarea autorității contractante la finalizarea evaluării ofertelor doar de ofertantul clasat pe
primul loc.
Nota: Certificatele trebuie sa valabile la data prezentării lor.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

III.2) Conditii referitoare la contract
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -

III.2.2) Conditii de executare a contractului
-
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III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

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
-

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

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.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 19.08.2019 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 19.11.2019
Durata in luni: 3

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.08.2019; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea
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Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare
Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale: În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc,
autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară in SEAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă
propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

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:
Termenul de depunere al contestaţiei este conform art.8 din Legea 101/2016 privind remediile și cãile de atac în materie de atribuire
a contractelor de achiziție publicã, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrãri și concesiune de servicii,
precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Compartimentul juridic din cadrul Penitenciarului Botoşani
Adresa: str. I.C. Brătianu, nr. 118;; Localitatea: Botosani; Cod postal: ; Tara: Romania; Telefon: +40 231515937; Fax: +40 231535421; Email: pbotosani@anp.gov.ro;; Adresa internet: (URL) http://www.anp.gov.ro/web/penitenciarul-botosani;;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2019
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